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Hoe informatie over te brengen: campagnes ter bevordering van veiligheid en gezondheid
Samenvatting van een handleiding van het Agentschap

Voorlichtingscampagnes kunnen een zeer effectieve methode zijn om
mensen bewust te maken van problemen op het gebied van veiligheid
en gezondheid op het werk (OSH) en hun gedrag te veranderen, mits
een aantal elementaire beginselen in acht worden genomen. Deze
fact sheet geeft de beginselen voor de organisatie van campagnes,
zowel op Europees of nationaal niveau als op het niveau van de
werkplek. De gegevens komen uit een handleiding van het
Agentschap en een door uit alle delen van Europa afkomstige
specialisten op het gebied van OSH-campagnes opgesteld overzicht.

ESSENTIËLE INGREDIËNTEN VOOR SUCCES
Kies een meetbaar doel
Hiermee kan het succes van uw campagne gemakkelijker worden
beoordeeld. Zorg voor een realistische en duidelijk omschreven
doelstelling. Bijvoorbeeld: “Als resultaat van de campagne willen we
5000 verzoeken om een informatiepakket over methoden voor
preventie van letsel in de horecasector ontvangen.”

Stel doelgroep en –sector vast
Op wie en wat u zich richt is van cruciaal belang. Wanneer u een te
brede doelgroep probeert aan te spreken, verspilt u middelen en
verliest de boodschap aan kracht.
■ Richt u op die sectoren waar het OSH-probleem waar u de

aandacht op wilt vestigen het meest acuut is. Bijvoorbeeld:
oplosmiddelen in de drukkerijsector.

■ Richt u in de gekozen sectoren op die mensen die de macht
hebben uw aanbevelingen om te zetten in daden. In vele gevallen
zullen dit mensen zi jn die niet rechtstreeks worden
geconfronteerd met het probleem dat u onder de aandacht wilt
brengen, zoals hoger leidinggevend personeel,
vertegenwoordigers van de vakbonden of personeelschefs enz..

Formuleer een heldere en eenvoudige boodschap
Mensen worden dagelijks bedolven onder informatie. Om de
belangstelling van de doelgroep te wekken moet de boodschap
dus kort, simpel en relevant zijn. Probeer hetgeen u wilt
overbrengen te vangen in idealiter niet meer dan twee zinnen en
vermijd jargon. Eén manier om dit te doen is te denken in termen
van “probleem/oplossing”.
Bijvoorbeeld:
■ Uit onderzoek is gebleken dat 4 op de 10 administratieve

medewerkers aan RSI lijden. Met nieuwe richtsnoeren kan dit
aantal en de hiermee verband houdende kosten aanzienlijk
worden teruggebracht.

■ Niet-naleving van de wetgeving inzake blootstelling aan asbest
kan bedrijven €20 000 aan boetes kosten en de gezondheid van
werknemers ruïneren. Met behulp van een nieuw, uit 12 punten
bestaand beschermingsprogramma kunnen deze problemen
worden voorkomen.

Een in een van de lidstaten gevoerde campagne voor veilige
arbeidsomstandigheden in de landbouwsector was op een
beperkt aantal gevaren gericht. De via televisie, affiches en
folders verspreide boodschappen luidden:
■ Veilig werken: zorg voor een georganiseerde werkplek;
■ Veilig werken: zorg voor georganiseerde boomkapwerkzaam-

heden;
■ Veilig werken: zorg voor voorlichting over en etikettering van

bestrijdingsmiddelen; en
■ Veilig werken: zorg voor een goede tractor.

Samenwerkingsverbanden
Door samenwerkingsverbanden aan te gaan komen nieuwe kanalen
ter beschikking voor de promotie van uw campagne. Bovendien
wordt hierdoor de geloofwaardigheid van de campagne groter.
Potentiële partners zijn onder meer arbeidsinspecties, vakbonden,
werkgeversorganisaties, maatschappijen gespecialiseerd in
verzekeringen voor beroepsziekten en preventiediensten. Dit is
echter slechts een greep uit vele mogelijkheden.

PLANNING VAN DE CAMPAGNE
Wanneer doelstelling, doelgroepen en de hoofdboodschap eenmaal
zijn gedefinieerd, is het van vitaal belang dat de campagne
zorgvuldig in kaart wordt gebracht alvorens ermee van start te gaan.

Zoek uit via welke media u uw doelgroepen het best kunt bereiken
Bij de meeste campagnes zijn meerdere media betrokken. Deze
kunnen variëren van persberichten en artikelen in tijdschriften tot
affiches en direct mail-acties. De doelgroep, de beschikbare
financiën en tijd bepalen welke combinatie moet worden gebruikt.
Een aantal mogelijkheden zijn:
■ Persberichten en artikelen: de meeste grootschalige campagnes

moeten in een persbericht worden aangekondigd. Stuur dit direct
naar journalisten verantwoordelijk voor publicaties op het gebied
van de sector waarvoor de campagne is bedoeld. Zorg ervoor dat
de belangrijkste boodschap in de kop en de eerste alinea staan.
Beperk u tot de feiten en geef de naam van een contactpersoon
en een telefoonnummer.

■ Direct mail: een goed kanaal om specifieke personen te bereiken,
vooral opiniemakers als OSH-deskundigen en hoofden van
bedrijven. Brieven moeten niet langer zijn dan twee bladzijden, bij
dubbele regelafstand. Gebruik tussenkopjes, vetgedrukt en
cursief schrift om de ogen van de lezer naar een aantal
hoofdpunten te leiden. Voeg een PS bij met een oproep tot actie.

■ Advertenties: handig voor een zeer groot bereik. Probeer het
eenvoudig te houden en streef sterk visueel effect na. Zorg dat er
gemakkelijk op de advertentie gereageerd kan worden,
bijvoorbeeld door er een afscheurbare antwoordcoupon in op te
nemen of een telefoonnummer.

■ Affiches: nuttig om werknemers bewust te maken van risico’s en
oplossingen. De boodschap moet krachtig en eenvoudig zijn
zodat ze in het voorbijgaan onmiddellijk wordt begrepen.

■ Folders: een effectieve manier om goede OSH-werkmethoden en
specifieke tips over hoe problemen kunnen worden voorkomen te
verspreiden. Deze kunnen bij direct mail-acties worden
meegestuurd of worden uitgedeeld tijdens openbare evenementen.

■ Nieuwsbrieven: geschikt voor regelmatige actualisering en voor
de behandeling van grote of complexe problemen die vragen om
een scala aan artikelen. Varieer de lengte van de artikelen en houd
ze zo kort mogelijk.

■ Brochures en gidsen: voornamelijk voor gedetailleerde of
stapsgewijs verstrekte informatie. Moet gericht zijn op mensen
belast met taken op het gebied van OSH.

■ Tentoonstellingen: waardevol om de boodschap over te brengen
op bij OSH betrokken personen en om uw imago bij eventuele
nieuwe partners te versterken.

■ Video’s: een populair, maar soms duur middel, voor onderwijs en
opleiding.

■ Seminars, workshops en andere persoonlijke media: dit soort
persoonlijke contacten kunnen zeer effectief zijn, vooral aan het
eind van een campagne wanneer de belangrijkste boodschappen
er al zijn ingehamerd.
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■ Internet: websites kunnen niet alleen worden gebruikt om
reclame te maken voor de campagne maar ook om mensen hier
actief bij te betrekken.

Doelgroep: werkende vrouwen
U zou bi jvoorbeeld contact kunnen opnemen met
vrouwentijdschriften en hun een idee aan de hand kunnen
doen voor een themanummer en/of een hoofdartikel over
“specifiek vrouwenwerk” en hiermee verbandhoudende
gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld veilig beeldschermwerk
op kantoor of geweld waaraan verpleegsters of
maatschappelijk werksters kunnen blootstaan.

Zorg voor een goede toonzetting van de campagne
De toonzetting van iedere campagne – de visuele en emotionele
aspecten ervan – wordt bepaald door de doelgroepen en de
boodschappen die u wilt uitdragen. Er staan in grote lijnen vier
mogelijkheden voor u open:
■ Koel en rationeel: deze benadering is het meest geschikt voor

doelgroepen van hoog niveau, bijvoorbeeld hoofden van
ondernemingen en beleidsmakers. Zij willen over het algemeen
een beknopt, zakelijk, goed beargumenteerd betoog horen,
gestaafd met harde feiten en getallen.

■ Instructief: het meest effectief voor de doelgroep die het belang
van het probleem reeds onderkent, maar meer informatie en
advies nodig heeft ter ondersteuning.

■ Leuk: nuttig bij de aanpak van problemen die enigszins saai of
droog worden bevonden, ook al hebben ze belangrijke
implicaties. Een belangrijk element bij bijvoorbeeld een campagne
gericht op schoolkinderen en veiligheid op boerderijen.

■ Waarschuwend: dit is een van de populairste opties en is
gebaseerd op het idee dat angst een sterke drijfveer kan zijn (“als
je dit niet doet, betaal je een hoge prijs”). Handig voor
doelgroepen die zich verzetten tegen veranderingen of het
belang van een bepaald probleem weigeren in te zien.

Kies het goede startmoment
■ Probeer de campagne samen te laten vallen met een andere

soortgelijke gebeurtenis die het nieuws haalt. Bijvoorbeeld de
publicatie van OSH-statistieken over het probleem dat u onder de
aandacht wilt brengen.

■ Bekijk de seizoensgerelateerde aspecten. Komt het OSH-
probleem waaraan u meer bekendheid wilt geven vaker voor in
bepaalde periodes van het jaar, bijvoorbeeld in de winter of in het
voorjaar? Als dit het geval is, voer de campagne dan in deze
periodes.

■ Vermijd grote vakantieperiodes, zoals de kersttijd, wanneer de
meeste mensen of weg zijn of hun hoofd bij iets anders hebben.

Stel een campagneschema op
■ Zorg ervoor dat alle folders en ander voorlichtingsmateriaal ten

minste twee weken voor de start van de campagne klaar zijn.
Bouw tijd in voor vertragingen en controleer of alle informatie
klopt en is goedgekeurd voor deze wordt gedrukt.

■ Trek een redelijke tijdspanne uit, bijv. een maand of langer. Streef
naar een opvallende lancering van de campagne die “inslaat als
een bom” en zorg vervolgens voor een constante nieuwsstroom
door in de resterende periode het nieuws druppelsgewijs te
verstrekken.

■ Evalueer een maand na afloop van de campagne in hoeverre
hiermee het gestelde doel is gehaald. Dit kan bijvoorbeeld
worden gedaan door het aantal verzoeken om informatie te
tellen of door aan een willekeurig gekozen verzameling personen
uit de doelgroepen vragenlijsten te sturen.

REDACTIE- EN PRESENTATIETIPS VOOR INFORMATIEVERWERKING
De redactie en presentatie van uw voorlichtingsmateriaal en
brochures kunnen uw campagne maken of breken.

Schrijfaanwijzingen
Gebruik heldere taal zonder vakjargon
■ Stelt u zich voor dat u het belang van de campagne uitlegt aan

iemand die tegenover u zit en deel uitmaakt van uw doelgroep.
Gebruik in uw campagne dezelfde woorden die u in deze situatie
zou gebruiken. Wees natuurlijk. Vermijd spitsvondigheden.

■ Introduceer een persoonlijke noot in de tekst. Spreek van “uw
bedri jf” en “uw personeel” en weef er waar mogeli jk
verwijzingen in naar de markt van uw doelgroepen. Bijvoorbeeld:
“Niet-naleving van de nieuwe richtlijn voor oplosmiddelen kan
uw bedrijf tot €10 000 aan boetes kosten.”

■ Vermijd lange, ingewikkelde zinnen. Het is, in eerste instantie,
een goed principe om te schrijven zoals u spreekt en vervolgens
de overbodige woorden te schrappen.

Zorg dat de boodschap onmiddellijk overkomt
Iedereen die de tekst leest moet de boodschap direct begrijpen. Dit
kan op twee manieren:
■ Koppen: hierin moeten zoveel mogelijk gegevens staan. Schrijf

bijvoorbeeld niet simpelweg “Nieuw product op de markt”, maar
iets in de trant van “15% minder gevallen van lichamelijk letsel
door nieuw hulpmiddel bij transport.”

■ Tekst: bij de opstelling van een persbericht of iedere andere vorm
van voorlichtingsmateriaal moet u ernaar streven de belangrijkste
boodschap direct in de eerste, hooguit in de tweede zin te
vervatten. De hiernavolgende zinnen moeten feiten en
achtergrondgegevens geven en een toelichting op het
hoofdthema. Begin met de belangrijkste punten en werk de lijst
af totdat u uiteindeli jk bi j  het minst belangri jke bent
aangekomen.

Maak onderverdelingen in een lange tekst door middel van kopjes
enz.
Grote lappen tekst nodigen niet uit tot lezen en kunnen mensen er
zelfs van weerhouden. Maak onderverdelingen met behulp van
tussenkopjes, vetgedrukte punten, korte alinea’s en andere
oplossingen die u van professionele publicaties kent, maar overdrijf
ook weer niet.

Betere visuele effecten van uw campagne
■ Kies het begeleidende beeldmateriaal met zorg uit: ga na of het

de hoofdboodschap inderdaad illustreert. Een wat droge en saaie
boodschap over veiligheid en gezondheid kan goed worden
opgefleurd met zorgvuldig gebruikte cartoons, ook met
afbeeldingen van ongelukken. Vergeet echter niet dat sommige
teksten op zichzelf al grote impact hebben.

■ Streef naar duidelijkheid en eenvoud: vermijd pogingen teveel op
één bladzijde of bord te kri jgen. Hierdoor kri jgt het
aandachtspunt minder reliëf en raakt het publiek voor wie de
informatie bestemd is in de war.

■ Creëer een consistente presentatie en toon: alle
voorlichtingsmateriaal, van advertenties tot nieuwsbrieven, moet
de indruk wekken tot één grote familie te behoren. De visuele
presentatie kan variëren, maar stijl en toon moeten steeds
hetzelfde zijn. Dit is voornamelijk een kwestie van ontwerp en
draagt ertoe bij dat het gevoel van vertrouwdheid met het
“merk” wordt opgeroepen ( de zogenaamde merkherkenning).
Op deze wijze worden de boodschappen die uw doelgroepen
elders reeds hebben gezien nog eens kracht bijgezet.

VOOR GEÏNTERESSEERDEN IN DE HANDLEIDING OVER
CAMPAGNEVOERING
De volledige Engelse tekst van de handleiding inzake
campagnevoering is verkrijgbaar op de website van het Agentschap:
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/.
De gedrukte uitvoering van het verslag ‘Getting the Message Across:
health and safety campaigning’, European Agency for Safety and
Health at Work, ISBN 92-95007-20-4 kan besteld worden bij het
Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen in
Luxemburg (http://eur-op.eu.int/), of zijn verkoopkantoren. Prijs: €7
(exclusief BTW).
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