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Checklist 
overtuigende communicatie  

• Is ons taalgebruik levendig en creatief?

• Gebruiken we de juiste toon (formeel, informeel)?

• Gebruiken we aantrekkelijke en relevante visuals?

• Spreken we meerdere zintuigen aan waar we 
kunnen? 

• Communiceren we daar waar de doelgroep is? 

helemaal toch wel kan beter neen

• Zijn ‘what’, ‘now what’ en ‘so what’ duidelijk aan-
wezig?

• Is er één duidelijke kernboodschap?

• Is het taalgebruik toegankelijk en vermijden we 
vakjargon? 

• Vragen we geen te grote veranderingen ineens?

• Is het gedrag dat we aanbevelen concreet en 
duidelijk? 

• Zijn de acties die we aanbevelen afgebakend in 
de tijd?

• Benadrukken we kortetermijnvoordelen? 

• Maken we gebruik van rolmodellen die het  
gedrag demonstreren?

• Stellen we positieve acties voor? 

• Hanteren we motiverende taal? 

Trekt de boodschap de aandacht?  

Is de boodschap duidelijk?   

Verlaagt de boodschap veranderangst? 
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• Gebruiken we meerdere incentives?

• Zijn onze incentives positief verwoord?

• Benadrukken we dat de meerderheid van de 
groep de gezonde keuze maakt of wenst te ma-
ken? 

• Maken we gebruik van rolmodellen om sociale 
steun te bieden? 

• Gebruiken we woorden of beelden die een gevoel 
van sociale steun opwekken?

• Maken we gebruik van een winstframe of verlies-
frame?

• Denken we na over het framen van risico’s en 
cijfers: eerlijk en accuraat communiceren, maar 
paniekreacties of valse hoop vermijden?

• Gebruiken we geen individuele verantwoordlijk-
heidsframe?  

helemaal toch wel kan beter neen

Geeft de boodschap een extra duwtje in de 
rug via incentives?  

Stelt de boodschap een positieve norm en 
biedt ze sociale steun?   

Maakt de boodschap verstandig gebruik van 
framing?  

Is de boodschap geloofwaardig en bevat ze 
geschikt bewijs? 

• Bevat de boodschap geen misleidende of foute 
informatie?

• Integreren we de juiste vorm van bewijs, of   
combinatie ervan: statistisch of narratief?  
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helemaal toch wel kan beter neen

Is de boodschapper geschikt voor het thema 
en de doelgroep? 

Is de boodschap niet stigmatiserend? 

Communiceren we met oog voor diversiteit?

• Bekende mensen: om de aandacht te vestigen op 
een saai onderwerp

• Experten: om rationele argumenten/bewijs aan te 
leveren 

• Ervaringsdeskundigen: om de ernst van negatieve 
gevolgen van een bepaald gedrag te benadruk-
ken

• Ervaringsdeskundigen die eigenschappen met de 
doelgroep delen: om risico-perceptie te verhogen 

• ‘Peers’: om het aanbevolen gedrag te demonstre-
ren, zelf-effectiviteit te verhogen,…

• Focussen we op de persoon en niet op de aan-
doeningen?

• Gebruiken we geen pejoratief of stereotyperend 
taalgebruik?

• Focussen we op gezondheid en niet op uiterlijk?

• Voegen we informatie toe over hulpbronnen?

• Stellen we concrete acties voor?

• Weerspiegelen we diversiteit (cultuur, gender, 
seksualiteit …) in onze beelden, illustraties, getui-
genissen …?

• Communiceren we cultuursensitief op ‘oppervlak-
kig niveau’ (kleding, gebruiken, mensen, plaatsen, 
muziek) en op ‘diep niveau’ (waarden en opvattin-
gen)?


