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FASE 1
Customer journey

Probleemsituatie
Er wordt veel te vaak gebruik gemaakt van scheldwoorden,
zonder dat mensen zich hier bewust van zijn. Zij weten ook
niet waarom zij soms kiezen om te schelden. De normen en
waarden omtrent het gebruik van scheldwoorden binnen de
taal van onze samenleving wordt steeds lager en langzaam
wordt onze smakelijke taal ‘verziekt’.

Doelgroep
Jongeren van 18 tot en met 25 jaar.

Onderzoeksdoelstelling
Wat is het doel van het onderzoek? Wat willen we te weten
komen?
Het ‘onderzoeksdoel’ is allereerst om inzicht te krijgen in de
drijfveren die leiden tot het het gebruik van scheldwoorden.
Vervolgens willen we kijken of deze te beïnvloeden zijn en
op welke manier(en), zodat we een strategische oplossing
kunnen bedenken die we kunnen toepassen om het gebruik
van scheldwoorden binnen de doelgroep te verminderen.

Onderzoeksvraag
“Hoe kunnen we inzicht krijgen in de drijfveren achter het
gebruik van scheldwoorden?”

FASE 2

Human insights
Data verzamelen
Na het terugblikken op de focusgroepen hebben we alle notulen, interessante informatie, quotes, inzichten en thema’s in een
overzicht gezet. Uiteindelijk hebben we alle relevante variabelen
schematisch weergegeven en gekoppeld aan thema’s. Een aantal
kern quotes die hier bij aansluiten hebben we ook naar voren
gehaald.
Met deze variabelen, ons vooronderzoek en alle inzichten die we
tot en met de focusgroepen hebben verzameld, zijn we de data
gaan analyseren.

“Je accepteert jezelf tot een bepaald niveau.”
“Het is een beetje een fatsoensnorm hè.”
“Hypocriet om mensen aan te spreken.”
“Ik ben er niet niet trots op.’’
‘‘Heeft niks te maken met status ofzo.”
“Nooit een tweede kans voor een eerste
indruk.”
“Wel het besef erna altijd dat ik fout zit. Een
soort gevoel van schaamte.”
“Respect kun je afdwingen met woorden, maar
dat ligt aan het gebruik.”
“Het is stoom afblazen.”
“Als het er zo lekker uitkomt lucht dat op.”
“Wij hebben, naar zeggen, schelden nodig om
frustratie te uiten.”

Data analyseren

Toegepaste technieken
Bij de analyse van de data hebben we een aantal stappen doorlopen.
Allereerst hebben we, aan de hand van de informatie van de focusgroepen
(data variabelen en quotes), clusters gemaakt van informatie die overlappende
onderwerpen of thema’s hebben. Bij elke cluster hebben we ons afgevraagd
waar het precies over gaat. Niet kijkend naar de inhoud of betekenis, maar
naar de onderliggende betekenissen.
Dit proces hebben we meerdere malen herhaald en hierbij mogelijke en
relevante creatieve technieken toegepast.

grijkste inzichten / variabelen
Uiteindelijk kwamen we na veel iteratieslagen en herhaling van data-analyse
op twee interessante richtingen uit. Beide zijn hieronder inzichtelijk gemaakt:
> Eigenwaarde - Eigen belang - Egoisme (kern inzicht)
Deze inzichten waren zeer waardevol met betrekking tot ons onderwerp. Het
heeft veel diepgang en potententie en richt zich op een extreem onderliggende
drijfveer van binnen.
> Frustratie door externe factoren (additioneel inzicht)
Dit inzicht is in eerste instantie wat logischer en verklaarbaar. Het heeft minder
diepgang maar wel veel relevantie. Het richt zich op symptoonbestrijding in
plaats van probleembestrijding.
Beide inzichten zijn interessant. Het kerninzicht is ‘High risk. High reward’.
De uitwerking is complex en niet voor de hand liggend. Een terugkoppeling
naar het probleem is niet gemakkelijk. Het additionele inzicht zou makkelijker
terug te koppelen zijn maar is voor ons niet de essentie van het probleem. We
hebben daarom ook als conclusie om alleen te kijken naar het kerninzicht en
daarmee ons onderzoek verder voort te zetten.

theorieën

Prosociale motivatie
Het thema eigenwaarde bracht ons
al vrij snel op het begrip ‘egoïsme’.
Een begrip wat voor ieder
bekend is, maar een diepgaand
onderzoek naar dit begrip heeft
geleid tot vele interessante en
uiterst relevante inzichten voor ons
verdere proces. Toen we ‘egoïsme’
zijn gaan ontleden kwamen er
verschillende begrippen naar voren
die in bepaalde contexten nauw
samenhangen met ‘egoïsme’.

Om dit doel te bereiken zal ze het kleine meisje
van haar verdriet af moeten helpen (instrumental
goal). Een derde begrip dat we nog niet
hebben behandeld binnen Prosociale motivatie
is ‘unintended consequence’. Een unintended
consequence is een gevolg van de keuze of
handeling die op het moment van beslissen geen
rol heeft gespeeld bij de afweging die er gemaakt
is. Binnen ons eerder genoemde voorbeeld
zou dit eventueel de rol van de moeder van het
verdrietige kleine meisje kunnen zijn.
Op het moment dat de vrouw besluit om het kleine
meisje van haar verdriet af te helpen (instrumental
goal), om zo haar eigen verdriet om te zetten
in blijdschap (ultimate goal), heeft ze niet in
haar afweging mee laten wegen dat de moeder
van het kleine meisje de vrouw zou bedanken
(unintended consequence).
Nu we kennis hebben van alle factoren die een
rol spelen kunnen we gaan benoemen wanneer
een keuze of handeling wel of niet binnen
egoïsme valt en onder welk begrip dit dan
eventueel wel te definieren valt.

Ultimate goal, instrumental
goal & unintended consequence Egoïsme, altruïsme en
Als we echt de kern van prosociale motivatie
psychologisch hedonisme
binnen een individu in kaart willen brengen
is het belangrijk om een aantal begrippen
te definieren. Het eerste begrip is ‘ultimate
goal’. Ultimate goal kunnen we zien als het
uiteindelijke doel dat we willen bereiken
met een keuze of handeling. Een manier
om dit uiteindelijke doel te bereiken wordt
gedefinieerd als ‘instrumental goal’. We zullen
een simpel voorbeeld gebruiken om het verband
tussen instrumental goal en ultimate goal te
verduidelijken.
Voorbeeld
Er loopt een bejaarde vrouw over straat en ze
ziet halverwege de stoep een verdrietig klein
meisje zitten. De bejaarde vrouw raakt zelf ook
geëmotioneerd bij het aanzien van het verdrietige
kleine meisje. Als de bejaarde vrouw haar eigen
verdriet om wilt zetten in blijdschap zal ze een
handeling uit moeten voeren. De ultimate goal van
de bejaarde vrouw is om haar eigen verdriet om
te zetten in blijdschap.

Als we handelingen en keuzes willen gaan
categoriseren binnen de theorie van Prosociale
motivatie maken we onderscheid in ‘ultimate
goal self-benefit’ en ‘ultimate goal other-benefit’.
De ultimate goal is de variabele die bepaalt
of een keuze of handeling als egoïstisch wordt
gecategoriseerd. Bij egoïsme kunnen we
stellen dat de ultimate goal van de keuze of
handeling self-benefitial is. Bij egoïsme wordt
dus het eigen belang vooropgesteld, ongeacht
of je instrumental goal wel of niet benefitial is
voor andere personen dan de persoon die de
afweging maakt.
Een antoniem voor het begrip egoïsme is
het altruïsme. Altruïsme in zijn puurste vorm
betekent dat er geen enkele intentie is om zelf
beter te worden van de handeling of keuze.
Bij de definiëring van altruïsme is echter meer
betrokken dan alleen de ultimate goal, hierin
is de unintended consequence een belangrijke

factor. Als de ultimate goal van de keuze
of handeling other-benefitial is en ook de
unintended consequence niet self-benefitial is
kun je spreken van altruïsme. Ondanks het feit
dat over het wel of niet bestaan van altruïsme
nog vele verschillende standpunten worden
ingenomen zijn wij van mening dat altruïsme in
zijn puurste vorm niet bestaat, omdat je jezelf
altijd beter zult gaan voelen van de actie op
zichzelf.
Een begrip dat het tot nu toe blanco gebied
tussen egoïsme en altruïsme belicht is
‘psychologisch hedonisme’. De theorie van
hedonisme stelt dat ‘personal pleasure’ het
belangrijkste middel is tijdens het beslissen over
de keuze of handeling.
Hedonisme kunnen we onderverdelen
in psychologisch sterk-hedonisme en in
psychologisch zwak-hedonisme. De definitie
achter psychologisch sterk-hedonisme neigt
meer naar egoïsme en de definitie achter
psychologisch zwak-hedonisme neigt meer
richting de kant van altruïsme. Als de ultimate
goal van de keuze of handeling otherbenefitial is, maar de unintended consequence
self-benefitial is dan wordt deze keuze of
handeling gedefinieerd als psychologisch zwakhedonistisch. Als we het begrip ‘psychologisch
sterk-hedonisme’ willen gaan definiëren moet
er rekening gehouden worden met het wel of
niet ontstaan van “personal pleasure” bij het
uitvoeren van de actie. Ook hier weer een
voorbeeld ter illustratie.
Voorbeeld
Een groepje studenten zit te werken aan een
project, één van de studenten vraagt aan een
andere student of hij zijn flesje water wilt vullen.
De persoon in kwestie besluit om het flesje van
zijn groepsgenoot te gaan vullen. De student die
besluit over te gaan tot actie baseert zijn keuze
op het feit dat hij het leuk vindt om naar de
kraan te lopen (personal pleasure).
In deze situatie is dus in wezen het ‘ultimate
goal’ personal pleasure.

Collectivisme
Een nog niet eerder aangehaalde vorm van
prosociale motivatie is het begrip ‘collectivisme’.
Bij collectivisme is de ‘ultimate goal’ niet ‘selfbenefitital’ maar een afgeleide vorm van ‘otherbenefitial’, namelijk ‘group-benefitial’. Het doel
van de keuze of handeling is dus om ervoor te
zorgen dat de groep als een geheel voordeel
haalt uit de actie. Alhoewel collectivisme lijkt
te neigen richting altruïsme, is het relevanter
om de koppeling met egoïsme te belichten.
Aandacht voor het welzijn van de groep zal
vaak een instrumentele betekenis zijn om de
positie binnen een bepaalde groep of context
op de lange termijn te verbeteren. Echter zal
er binnen de groep wrijving ontstaan zodra
er duidelijkheid ontstaat over de werkelijke
instrumentele betekenis. Deze wrijving zal
uiteindelijk leiden tot een vermindering van de
positie binnen een bepaalde groep of context.

Principlisme
De laatste vorm van Prosociale motivatie omvat
het principlisme. Als we de koppeling maken
met collectivisme zullen er zich altijd bepaalde
keuzes of handelingen voordoen die zelfs het
limiet van de groep kunnen overschrijden. Deze
overschrijding omvat keuzes of handelingen die
zaken die buiten de groep staan negatief zullen
beïnvloeden en tegen de principes van de
persoon of groep in kwestie kunnen zijn. Hieruit
kunnen we dus concluderen dat het ‘ultimate
goal’ van principlisme is om universele en
morele principes in acht te nemen bij de keuze
of handeling.

Identiteit
De theorie over identiteit van Carl Jung
geeft inzicht in de aspecten die een
rol spelen binnen de identiteit van een
individu. Ook binnen dit model is het
belangrijk om eerst een aantal begrippen
te definiëren. Het meest onaantastbare
begrip binnen het model van Carl Jung
is ‘het zelf’. Het zelf is de ware aard van
een persoon, dat wat hij van nature is.
Dit is echter niet altijd de identiteit die je
uitstraalt naar de buitenwereld en binnen
de structuur van de samenleving (het
systeem). Dat wat je uitstraalt binnen ‘het
systeem’ wordt gedefinieerd als ‘persona’.
Het ego is het beeld dat je over je eigen
identiteit hebt, maar je ‘persona’ is maar
een klein gedeelte van dit ego. Omdat dit
beeld afwijkt van ‘het zelf’ kunnen we hier
spreken van een kunstmatige identiteit.
Er bestaat echter ook nog een deel van
‘het zelf’ dat je probeert te onderdrukken,
maar wat altijd om erkenning zal blijven
vragen en nooit verloren zal gaan. Dit
deel van ‘het zelf’ definiëren we als ‘de
schaduw’.

Sociale identiteit
Het ego ontstaat omdat ons als kind al wordt
aangeleerd dat we ons dienen aan te passen
aan onze sociale omgeving. Het overnemen
van kennis en vaardigheden van onze sociale
omgeving is essentieel voor het deelnemen aan
de samenleving. Deze sociale identiteit is een
onderdeel van ‘het systeem’. Bij het vormen
van deze kunstmatige identiteit kan echter het
probleem ontstaan dat ‘het ego’ en ‘het zelf’
geen natuurlijke eenheid vormen. Als je dus ‘ik’
zegt tegen je ware identiteit dan veroorzaakt dit
afgescheidenheid van ‘het zelf’.

Schaduw
Waar eerder het begrip ‘de schaduw’ al
gedefinieerd is als ‘het deel van het zelf dat
je probeert te onderdrukken, maar wat altijd
om erkenning zal blijven vragen’, stelt Carl
Jung dat dit gedeelte vroeg of laat weer op
zal duiken. Het overmatig onderdrukken van
deze ‘schaduw’ zal ervoor zorgen dat deze
op een catastrofale manier zijn herintrede
zal maken. Dit brengt ons op de eerste wet
van ‘ego’ en ‘het zelf’, namelijk dat wat je
onderdrukt demonisch wordt. Deze demoniteit
zal ervoor zorgen dat er angst ontstaat voor
‘het zelf’. Een gevolg van deze angst is dat
er geprobeerd zal worden om ‘het zelf’ nog
verder te onderdrukken. Om deze neerwaartse
spiraal te doorbreken is een confrontatie met
‘de schaduw’ vereist. Deze confrontatie betekent

dat we bepaalde negatieve aspecten van onze
identiteit ook daadwerkelijk als negatief kunnen
etiketteren. Het etiketteren van deze negatieve
aspecten is een proces waarin schaamte de
bovenliggende toon zal voeren. Echter is de
uitkomst van dit proces niet dat we aanvaarden
dat er ‘slechte’ kanten aan onze identiteit zitten,
maar juist dat deze ‘slechte kanten’ juist een
hele positieve kant van ‘het zelf’ omvatten.

Motivatietheorie
De piramide van Maslow is een motivatietheorie
die op hiërarchische wijze de universele
behoeften van de mensheid weergeeft.
Maslow’s theorie stelt dat de mensheid pas
streeft naar ‘bevrediging’ van de behoeften die
hoger in de hiërarchie geplaatst zijn, nadat
de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn.
Dit wil dus zeggen dat de hiërarchisch ‘lager’
geplaatste behoeften altijd voorrang zullen
krijgen op de hiërarchish ‘hoger’ geplaatste
behoeften.
De piramide wordt onderverdeeld in vijf
lagen. De onderste laag beschrijft de ‘fysieke
behoeften’ van ons als mensheid. Onder
‘fysieke behoeften’ vallen zaken als slaap, eten
en drinken en lichamelijke gezondheid. Deze
behoeften worden ook wel gezien als lagere
fundamentele behoeften. De vier behoeften die
boven deze ‘lagere fundamentele behoeften’

PIRAMIDE VAN
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in de piramide staan worden gedefinieerd
als ‘hogere fundamentele behoeften’. Deze
‘hogere fundamentele behoeften’ omvatten
opeenvolgend ‘behoefte aan veiligheid en
zekerheid’, ‘behoefte aan sociaal contact’,
‘behoefte aan waardering en erkenning’
en in de top van de piramide treffen we
‘zelfontplooiing’ aan. We kunnen hier uit
dus stellen dat vervulling van behoeften die
hiërarchisch hoger geplaatst zijn in de piramide
zal leiden tot een hogere mate van besef van
persoonlijkheid.

Aanpassingsvermogen
Het aanpassingsvermogen is het vermogen
om je identiteit als individu aan te passen aan
een omgeving. Op het moment dat meerdere
personen die over bepaalde zaken binnen
verschillende groepen geschaald kunnen
worden, samen komen, dan is er van één of
meerdere partijen aanpassingsvermogen vereist.
Dit is een proces wat vrij onbewust plaatsvindt.
Een vorm van aanpassingsvermogen die
optreedt bij collectivisme is conformisme.
Conformisme is een afgeleide van egoïsme,
omdat conformisme slaat op het aannemen van
het gedrag wat binnen een bepaalde groep
heerst met als ‘ultimate goal’ het geaccepteerd
worden binnen deze groep.

ZELFONTPLOOING
WAARDERING
SOCIALE ACCEPTATIE
ZEKERHEID
FYSIEKE BEHOEFTEN

De Barmhartige
Samaritaan
Op een dag kwam er een geleerde man naar
Jezus toe en hij had een vraag voor Jezus:
“Jezus, in de wet staat dat ik de heer mijn God
moet liefhebben, met heel mijn hart, met heel
mijn verstand en met heel mijn ziel. En dat ik
ook van mijn naaste moet houden, net zoals van
mezelf,maar wie is mijn naaste?”
Als antwoord gaf Jezus hem het volgende

verhaal
“Er was eens een Joodse man die op reis ging
van Jeruzalem naar Jericho. Het gebied waar
de man door heen moest trekken, was een
eenzaam, rotsachtig gebied, waar geen mensen
woonden. Hij moest langs rotsen en kale
heuvels en opeens sprongen er vanachter een
rots, rovers vandaan, die gewapend waren met
stokken. Ze sloegen hem bont en blauw, namen
hem alles af, toen gingen ze weer weg en lieten
de man halfdood liggen.
De man kon niets, maar gelukkig, hij hoorde in
de verte voetstappen naderen. Toen de persoon
wat dichterbij was, zag de man dat het een
priester was, hij dacht, die zal me wel helpen.
Maar de priester deed niets, want hij was veel
te bang, dat de rovers ook hem zouden slaan
en hij maakte dat hij er snel van door ging.
De man bleef liggen, in de gloeiend hete zon
en alles deed pijn. Een hele tijd later hoorde
hij weer voetstappen. Er kwam weer iemand
aan, dit maal was het een Leviet,dit is ook
iemand die in de tempel werkt. Iemand die in
de tempel werkt zal mij toch wel helpen dacht
de gewonde man? Maar nee, ook deze man
maakte dat hij gauw weg was en liet de man
aan zijn lot over. Uren gingen weer voorbij,
en de man kreeg een ontzettende dorst en
zijn wonden deden zo’n pijn. Nu zou er wel
niemand meer langskomen en zou hij zeker
doodgaan.
Maar hoor, dat waren de hoeven van een ezel!
Misschien kwam er nu toch nog iemand hem
helpen. Toen de man even op keek zag hij dat
het een Samaritaan was. Hij liet zijn hoofd

weer zakken. Die Samaritaan zou hem zeker
niet helpen, want Joden en Samaritanen waren
vijanden. De man zou hem zeker uitlachen
en het helemaal niet erg vinden! Het geluid
kwam dichterbij en opeens stopte het, zou
die Samaritaan hem nog erger mishandelen?
Maar nee, hij knielde neer bij de man en gaf
hem water te drinken. Daarna verzorgde hij de
wonden en verbond ze. De Samaritaan tilde
de man op zijn ezel en bracht hem naar de
herberg en daar legde hij hem in een bed en
verzorgde hem verder.
De volgende ochtend moest de Samaritaan
weer verder reizen, maar hij zei tegen de
herbergier dat deze zo goed mogelijk moest
zorgen voor de man en dat hij op de terug weg
alles zou betalen.
Jezus vroeg nu aan de geleerde man: “Wie van
deze drie denkt u dat de naaste is geweest van
de gewonde man?”. Dat was wel erg simpel!
De Samaritaan natuurlijk! Toen gaf Jezus hem
een moeilijk opdracht, ga heen en doe ook zo
als de Samaritaan.

Essentie
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is
een interessante metafoor voor de stelling dat
de keuzes of handelingen waar een bepaald
persoon of een bepaalde groep tot overgaat
relevanter zijn dan wie ze zijn of tot welke
groep ze behoren. Om wat meer grip op deze
stelling te krijgen hebben we de essentie van
het verhaal omgezet naar één zin. ‘Het telt wat
iemand doet, niet wie hij is’. In het verhaal
wordt door het slachtoffer een oordeel geveld
over het handelen van de Samaritaan op basis
van enkel het feit dat hij een Samaritaan is.
Hieruit kunnen we dus concluderen dat het
slachtoffer in eerste instantie het ‘wie hij is’gedeelte relevanter acht.
Er doet zich echter een paradox voor in het
verhaal. Waar het slachtoffer het ‘wie hij is’gedeelte relevanter achter, laat de Samaritaan
zijn keuze om over te gaan tot actie niet
beïnvloeden door ‘wie of wat het slachtoffer is’.

Koppeling theorie
In het verhaal van de barmhartige Samaritaan
spelen een aantal factoren een interessante
rol bij de motivatie achter de keuzes en
handelingen van de betrokken karakters.
Al deze motieven en gedachtegangen zijn
zijn te categoriseren binnen de theoriëen en
modellen die we geanalyseerd hebben.
Om al deze variabelen in kaart te brengen zijn
we de essentie van het verhaal (‘het telt wat
iemand doet, niet wie hij is’) gaan ontleden.
De eerste werkelijke koppeling die we gemaakt
hebben is de koppeling met de piramide
van Maslow. Als we onze essentie gaan
classificeren binnen de hiërarchie van de
piramide van Maslow dan kunnen we deze
plaatsen binnen de classificatie van ‘behoefte
aan waardering en erkenning’. Dit is de een na
hoogste laag binnen de piramide.
Als we echter een kleine twist doorvoeren in de
essentie en de hij vorm veranderen naar een ik
vorm dan verandert ook de classificatie binnen
de piramide van Maslow. Door van de essentie
‘het telt wat ik doe, niet wat ik ben’ te maken
kunnen we deze hoger schalen, namelijk in de
hoogste categorie van de piramide. Dit is de
categorie die gaat over ‘zelfontplooiing’.
De tweede koppeling is die met de theorie
over identiteit van Carl Jung. Als we onze
nieuw geformuleerde essentie (‘het telt wat ik
doe, niet wat ik ben’) gaan ontleden komen
hier twee belangrijke aspecten uit naar voren.
Het ‘doen’ en het ‘zijn’, in onze eerdere
uiteenzetting over de theorie van Carl Jung
kwam naar voren dat hoe we doen binnen ‘het
systeem’ wordt gedefinieerd als ‘het ego’ en
hoe we werkelijk zijn als ‘het zelf’. Hieruit komt
nogmaals naar voren dat het veel belangrijker
is om uit te gaan van wat een persoon ‘doet’
en niet van wat een persoon ‘is’. Dit is te
verklaren door het feit dat Carl Jung stelt dat
we onze ‘zelf’ nooit tonen. Aangezien ‘zelf’
en het ‘zijn’ uit onze essentie in feite dezelfde

betekenis hebben kunnen we dus concluderen
dat ‘wie je bent’ nooit werkelijk naar voren
komt en anderen hier dus ook nooit hun
oordeel op kunnen baseren.
Als we alle gemaakte keuzes binnen het
verhaal van de barmhartige Samaritaan
gaan analyseren aan de hand van de
begrippen egoïsme, psychologisch hedonisme,
collectivisme en principlisme, dan zien we
dat er duidelijke verbanden zijn tussen het
verhaal en de begrippen die binnen Prosociale
motivatie vallen. We hebben het begrip
altruïsme hierin niet genoemd, omdat we
eerder het standpunt in hebben genomen
dat altruïsme in zijn puurste vorm door ons
onbewezen wordt geacht. Op het moment dat
de barmhartige Samaritaan de keuze heeft om
het slachtoffer wel of niet te helpen moet er
gekeken worden wat de ‘ultimate goal’ is van
zijn besluit.
Het verhaal geeft ons echter geen uitsluitsel
over de motivatie achter de actie van de
Samaritaan. We gaan er echter van uit dat
het ‘ultimate goal’ van de Samaritaan ‘otherbenefitial’ is en de ‘unintended consequence’
‘self-benefitial’. Vanuit deze gedachte kunnen
we de actie dus classificeren als ‘pyschologisch
zwak-hedonistisch’. Buiten het hedonisme
speelt ook principlisme en collectivisme een
belangrijke rol bij de actie van de Samaritaan.
De morele principes van de Samaritaan staan
boven het collectivisme en de gedachte gangen
van de groep de Samaritanen.

FASE 3

Implementation

STRATEGIE

“Wat, Wie en Waarom”
Met de conclusie van ons onderzoek zijn we een
strategie gaan bepalen. Deze strategie moet
aansluiten op onze doelgroep en op de Bond
tegen vloeken. De doelgroep, 18 t/m 25 jarige
jongeren, zijn veel bezig met hun toekomst.
Dit is waar wij ons op focussen. Door op zoek
te gaan naar een gemeenschappelijke context
waar zij zich aan kunnen relateren proberen we
hun aandacht te krijgen.

HUIDIGE WERELD

“Situatie en gedrag”
Vrijheid, vriendschap en ontdekken. Onze
doelgroep is aan het experimenteren met hun
dagelijks leven. Ze ondernemen enorm veel.
Hierdoor creeëren zij ook veel momenten en
herinneringen. Ze zijn op zoek naar hun zelf
en wat ze met de rest van hen leven willen
en kunnen doen. Hierdoor is er soms ook
onzekerheid, of een gebrek aan zelfvertrouwen.
Ook worden ze steeds meer verantwoordelijk
voor hun eigen toekomst.

SPECIFIEKE INTERACTIE

Om onze doelgroep aan te spreken spelen we
in op hun behoeftes en verlangens. We zijn
gaan kijken naar dingen die belangrijk zijn in
hun dagelijks leven. Social media, momenten
beleven, momenten delen. Daarnaast zijn
verbondenheid, waardering, vriendschap
waarden die veel voor hen betekenen. Uit ons
doelgroep onderzoek hebben we ondervonden
dat er vaak een motief moet zijn voor iemand
om iets voor een ander te doen, of te zeggen.
Het zogehete ‘self-benefit’. Het concept moet dus
aansluiten op doelgroep en ze ook een ‘reden’
geven tot interactie.

MOMENTOPNAME is een onafhankelijke
organisatie die campagne voert namens de Bond
Tegen Vloeken. Hierbij word de focus gelegd
op betekenis die taal kan hebben binnen ons
dagelijks leven. Wat is de kracht van woorden.
Hoe beïnvloeden ze ons, zowel positief en negatief.
En wat kan je doen om beter om te gaan met
taalgebruik.

CONCEPT: HERINNERING

“Er is niks mooier dan een herinnering.”

DOELGROEP

De doelgroep waar MOMENTOPNAME zich
op zal richten zijn 18 t/m 25 jarige jongeren.
Deze jongeren zijn voornamelijk bezig met hun
toekomst. Daarnaast hechten ze veel waarde aan
de betekenis van vriendschap en andere relaties.
Ze leren om zelfstandig te worden en daarbij te
ontdekken wat voor hun belangrijk is in het leven.
Dit doen ze voornamelijk door te experimenteren.
Met de vrijheid die ze hebben gaan ze op
ontdekking. Ze leren van de fouten die ze maken.
MOMENTOPNAME wil juist deze groep laten zien
dat al de momenten die ze beleefd hebben, maar
vooral die er nog komen, heel belangrijk zijn voor
hun toekomst. En dat het juiste gebruik van taal
enorm van belang is.

MEDIA

- Filmpje
- Posters
- Facebookpagina
- Interactieve deelname Facebook
- Instagram
- Snapchat
- Youtube

- Vimeo
- Website Bond tegen vloeken
De campagne van MOMENTOPNAME bestaat
uit een promotievideo met ondersteuning van
posters die landelijk zullen worden verspreid.
De promotievideo zal worden verspreid via
verschillende media platformen (denk aan o.a.
de Facebookpagina, YouTube, Vimeo, Snapchat,
Instagram). Via de video en posters kunnen
mensen op de officiële Facebook deelnemen aan
een interactief experiment. Met een belofte die
na verloop van tijd zall worden verloot onder de
deelnemers.
De promotievideo heeft als (waarde)propositie
verbondenheid met anderen. Denk vooral aan
relaties met naasten (familie, vrienden). De
inhoud bevat beelden waar onze doelgroep zich
aan kan relateren. Dit zullen fijne en bijzondere
(gemeenschappelijke) levensmomenten zijn die
een gevoel opwekken van euforie, nostalgie,
verlangen, blijdschap, enzovoort. Het zijn
weliswaar momenten waar iedereen persoonlijke
‘herinneringen’ aan kan koppelen. Onze
boodschap van de promotievideo is dat “niks
mooier is dan een herinnering”. De video, zal net
als de poster, onze doelgroep door leiden naar de
officiële Facebookpagina, waar zij deel kunnen
nemen aan ons experiment.

INTERACTIEF EXPERIMENT

Het experiment op de officiële Facebook bestaat
uit een aantal onderdelen. Alle deelnemers
wordt het volgende gevraagd te doen:
- Upload een foto van een herinnering of
bijzonder moment in jouw leven.
- Tag vervolgens de persoon waarmee jij deze
herinnering deelt.
- Schrijf in ‘t kort op wat de woorden zijn die
bij deze herinnering horen. Wat werd er toen
gezegd door jezelf of een ander wat je sterk is
bij gebleven?
Uit de inzendingen zal (willekeurig) een keuze
worden gemaakt. In samenwerking met de
Bond tegen vloeken zullen de deelnemers de
kans krijgen om op een bijzondere manier deze
‘herinnering’ opnieuw te beleven.
De campagne van MOMENTOPNAME heeft als
doel om mensen te laten zien dat kracht van
woorden en taal heel bijzonder is. Door mensen
zelf hen herinneringen en de woorden die daar
belangrijk voor waren te laten delen, zorgen
we ervoor dat ze hier onbewust bij stilstaan.
Via deze campagne willen we de Bond tegen
vloeken in een beter daglicht zetten. De Bond
tegen vloeken is een organisatie die zich inzet
voor mooie taal.

De huidige visie en missie van de Bond tegen
vloeken moet daar wel op aansluiten. Op
dit moment is dat niet het geval. Er is geen
concrete visie of missie. Het enige wat de
Bond tegen vloeken als ‘waarden’ heeft
richt zich niet op mooie taal, maar op het
misbruiken ervan. Schelden, vloeken en de
naam van god schenden is uit den boze. Deze
‘waarden’ zijn niet per definitie fout, maar
geven de organisatie te weinig bestaansrecht
in de huidige samenleving. Er moeten dingen
veranderen. Uiteindelijk wordt er gefocust op
de bijzondere waarde en kracht van woorden
en taal. Dit levert een gewenst resultaat op
wat nog steeds aansluit bij de oorspronkelijke
waarden van de organisatie. Het kan echter niet
meer een uitgangspunt zijn.
Naast het herdefiniëren van hun visie en missie,
kan de Bond tegen vloeken verder inspelen
op de doelgroep van de campagne. Denk
bijvoorbeeld aan een een lijstje als dat van
VICE (een poplulaire amusementenwebsite voor
jongeren) met bijvoorbeeld ‘10 redenen om stil
te staan bij het gebruik van taal’.

MISSIE

De Bond tegen vloeken wil de Nederlandse
samenleving ondersteunen in passend
taalgebruik. Om dit in goede banen te leiden
biedt de Bond tegen vloeken op verschillende
manieren toepassingen en diensten. Hierbij
verplaatsen zij zich altijd zoveel mogelijk in
de omgeving van de taalgebruiker, om zo
samen op zoek te gaan naar de juiste invulling
van taal. De Bond tegen vloeken werkt als
organisatie intiem samen. Saamhorigheid en
een hoge sociale omgangsnorm is van absolute
waarde. Ze werken transparant, eerlijk en
maken zich allemaal hard voor hun medemens.
Ten alle tijden zullen zij iedereen behandelen als
gelijken. De Bond tegen vloeken steunt en werkt
samen met organisaties die zich inzetten, of op
enige manier een positieve invloed hebben op
passend taalgebruik.

VISIE

Door de waardevolle kant van taal te belichten
zullen mensen zorgvuldiger met hun taalgebruik
omgaan. ‘Het telt wat je zegt’

KERNWAARDE
Eerbied.
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