
OAR woensdag 3 maart 2021 - Beroepsvraagstukken

Definitie beroepsvraagstuk:

Een beroepsvraagstuk is  een beschrijving van
1) gewenste impact voor
2) een opdrachtgever gericht op
3) één of meerdere belanghebbenden, vertaald naar
4) een oplossing zoals een product, een dienst of een advies

Toelichting bij beroepsvraagstuk:

1 Welke impact wil je maken?
- andere doelgroep bereiken
- bewustwording
- hogere conversie
- maatschappelijk probleem aanpakken
- ...

2 Voor wie?
Opdracht namens opdrachtgever
- commercieel
- non- profit
- overheid

Of: maatschappelijk vraagstuk aanpakken zonder specifieke 
opdrachtgever

Het kan het ook een autonoom ‘project’ zijn, bijvoorbeeld een eigen 
onderneming.

3 Richting welke belanghebbenden?
Niveau 1: alleen opdrachtgever en doelgroep

Niveau 2: beperkt aantal belanghebbenden, geen tegenstrijdige 
belangen

Niveau 3: verschillende belanghebbenden, mogelijk tegenstrijdige 
belangen

4 Welke oplossing?
Niveau 1: oplossing is eenvoudig en staat vast. Hoeft alleen uitgewerkt 
te worden.

Niveau 2: oplossing is eenvoudig maar staat nog niet vast. Er zijn 
meerdere mogelijke oplossingen, waarvan er één uitgewerkt wordt

Niveau 3: oplossing is complex en/of staat nog niet vast. Er zijn 
meerdere mogelijke oplossingen, waarvan er één uitgewerkt wordt.

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Eric Ariëns social media reguleren om maatschappij te beschermen

5 Welk impactgebied?

Als verbinders en veranderaars hebben we impact op de relaties en reputaties van netwerken. We vertellen verhalen die verbinden of aansporen tot 
verandering.
Daarvoor luisteren we allereerst naar wat mensen en netwerken (merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken) te 
vertellen hebben. Op basis van wat we horen inspireren en verbinden we en helpen we bij verandering. We ontwerpen en regisseren daarvoor 
communicatieprocessen gericht op stakeholders, doelgroepen en reputatiemanagement. Zowel binnen als tussen netwerken. Verbinders en 
veranderaars zijn experts op het gebied van gedrag, samenwerking en het creëren van draagvlak.

VERBINDERS EN VERANDERAARS (CO)

Als verleiders en vermarkters hebben we impact op menselijk gedrag. We vertellen overtuigende verhalen.
We zijn daarvoor bezig met het signaleren en begrijpen van ideële of commerciële communicatievraagstukken van netwerken (merken, bedrijven, 
organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken). We zien ook de actuele maatschappelijke en organisatorische context van die 
vraagstukken. Vervolgens maken we verantwoorde communicatieoplossingen waarmee we doelgroepen in beweging brengen en producten en diensten 
vermarkten. We moeten een vraagstuk kunnen bekijken vanuit verschillende perspectieven. We (her)kennen het beïnvloedingsproces, geven het vorm en 
reflecteren op ethische vraagstukken. Verleiders zijn creatieve denkers en doeners.

VERLEIDERS EN VERMARKTERS (CO)

Als vernieuwers hebben we impact op de ontwikkelingen van de toekomst. We vertellen de verhalen van morgen.
We moeten daarvoor op basis van onderzoek alle (technologische) ontwikkelingen van nu en van de toekomst in kaart brengen. We helpen netwerken 
(merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken) inspelen op dat wat komen gaat. We kunnen met bestaande en 
nieuwe middelen vernieuwende verhalen ontwikkelen. Daarnaast moeten we kritisch kunnen reflecteren op ethische kwesties die samenhangen met de 
inzet van media en communicatie. Hoe verhouden mens en technologie zich tot elkaar? Vernieuwers zijn intrinsiek nieuwsgierig naar trends, lokaal en 
globaal, en denken out of the box. Het zijn early adopters.

VERNIEUWERS (CO+CB)

Als wereldverbeteraars hebben we impact op dat wat de wereld bezighoudt. We vertellen verhalen om de wereld socialer, eerlijker en duurzamer te 
maken.
We oefenen invloed uit op economische, maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken via media en communicatie. We verdiepen ons in 
verschillende standpunten en kijken naar het verhaal achter het verhaal. We kijken kritisch naar de macht van media en communicatie en de 
ontwikkeling van technologie. We reflecteren op de ethische kwesties die daarmee samenhangen. Wereldverbeteraars zijn veranderingsgezind en durven 
positie te kiezen.

WERELDVERBETERAARS (CO+CB)

Als verbeelders en vermakers hebben we impact op de belevingswereld. We maken verhalen die mensen aan het denken zetten en de verbeelding 
prikkelen.
Verhalen die informeren, verrassen, boeien en ontspannen. Verbeelders en vermakers weten wat media teweeg kunnen brengen. We hebben een neus 
voor wat er verteld moet worden en maken dat begrijpelijk en invoelbaar. Op die manier kunnen we nieuwe verhalen vertellen met inzet van de juiste 
middelen: beeld, geluid, tekst en code. Daarnaast moeten we kritisch naar verhalen kunnen kijken, waarbij we het effect van onze keuzes op wat we 
vertellen begrijpen. Verbeelders en vermakers zijn creatief, hebben lef en een eigen stijl.

VERBEELDERS EN VERMAKERS (CB)

Als verdieners en ondernemers hebben we impact op marktwaarde. We maken het verhaal rendabel.
We zijn bezig met het bedenken, maken en exploiteren van mediaformats en content die (financiële) waarde creëren, of we maken producten van 
anderen rendabel. We moeten daarvoor kennis hebben van businessmodellen, weten hoe markten werken en een (eigen) bedrijf kunnen runnen. 
Verdieners zijn innoverende ondernemers: verantwoordelijke experts die altijd op zoek zijn naar mogelijkheden en waarde.

VERDIENERS EN ONDERNEMERS (CB)

BESCHRIJVINGEN IMPACTGEBIEDEN:

Privacy beter beschermen

fake news beperken

algoritmen "menselijker" maken

spraakgestuurde oplossingen perfectioneren

alternatief Google +FB advertising ontwikkelen

Blokchain technologie voor bescherming journalistiek

data security enorm verbeteren

Bedrijven

maatschappij

overheid

journalisten

Bedrijven, verschillende belangengroepen

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Gaetan Bewustwording werking van algoritmen (bijv. Spotify)

5 Welk impactgebied?

Bewustwording privacy wetgeving (met name online) vergroten

Gebruiksvriendelijker adverteren op on demand streaming

bijv. Videoland Gebruiker

Adverteerders Streamingdienst (gebruiker)

Nieuwe advertentie mogelijheden op on demand 
streamingdiensten onderzoeken

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Anita Brug slaan tussen wetenschap en burgers

5 Welk impactgebied?

Erkenning Mantelzorgers

Privacy in technology

Taalvaardigheid voor niet- taalvaardigen

Wetenschappers

Mantelzogers

gebruikers social en internet

Laaggeletterden

Burgers

Ouderen, de zorg,  mantelzorgers

Burgers, techbedrijven overheid

Overheid, onderwijs

Game, e- learning, storytelling

Dialoogmodel,

Awareness

Nieuw (beeld-)taal

verbinders & veranderaars, verbeelders en vermakers, verleiders & 
vermarkters

vernieuwers, verbeelders en vermakers, verbinders & veranderaars

vernieuwers, verbinders & veranderaars, wereldverbeteraars

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Gijs Ontwikkel nieuwe (digitale) sales kanalen

5 Welk impactgebied?

Waarmaken purpose (turn intent into action)

Consistency

Diversity of minds
verbinden

Retailmerken

Profit én non- profit

Brand owners

Iedereen

Bedrijven & consumenten

Opdrachtgever

Opdrachtgever, 'het vak"

Organisaties én maatschappij, Tech én creatie, Profit én 
nonprofit, All colors, culturen, afkomst

eCommerce, journeys, Business design, service desigtn, product 
design

Leefregels, Cultural change, New services

Onderzoek, Vormen van consistentie,Tips & tricks

Nieuwe samenwerkingsvormen, Inspiratie, Onderzoek

verdieners en ondernemers, verbinders & veranderaars, verleiders & 
vermarkters

allen, behalve wereldverbeteraars

verleiders & vermarkters, verbeelders & vermakers

verbeelders en vermakers, verbinders & veranderaars, 
vernieuwers, wereldverbeteraars

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Yvonne Campfens customer journey verbeteren

5 Welk impactgebied?

efficiency (tijd en geld besparen)

bedrijf / aanbieder online dienst / product eindgebruiker / klant

leveranciers

internal staff (medewerkers)

aandeelhourders

end- to- end back- office processen en interoperability

samenwerken met concurrenten

anti- competition law

verdieners en ondernemers

verbeelders en vermakers, wereldverbeteraars, vernieuwers

data analystics

AVG en privacy

ander idee zag 
ik bij Anita: brug 

science en 
mens/maatscha

ppij

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Christjan

'Nieuwe' manieren van tv kijken ontwikkelen / promoten: 
gepersonaliseerd, tijd en plaats onafhankelijk, interactief

5 Welk impactgebied?

telecom / tv provider makers, producenten

kijkers, alle leeftijden

bestaande en nieuwe klanten / abonnees

opdrachtgever (zie 2)

cursus, voorlichting, best practice, conferentie

campagne; tv, sociale media

use cases bedenken / presenteren, conferentie, vakblad

direct: brief, mail, notificatie

streaming dienst (tvod, svod, avod)

publieke en commerciele zenders

bedrijven, ngo's met (wens tot) eigen kanaal

dagbladen

subsidiënten

telecom / tv provider

telecom / tv provider

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Eppo

5 Welk impactgebied?

Alliantie Digitaal samenleven Quadruple Helix, hele maatschappij

C en M

cultuurveld

media, democratie, overheid

landelijke campagnes en conversie

divers: distributie, verbetering inspiratie, ethiek

nwe platforms/events/etc om centjes te verdienen

verdieners en ondernemers, verbeelders en vermakers

verleiders & vermarkters, vernieuwers

transparantie algoritmen en betere democratische basis

cultuur en media

cultuur entertainment ic Raad voor Cultuur

media

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Leonie

5 Welk impactgebied?

Overheid, onderwijs- instellingen Overheid, generatie Z en jonger

Opdrachtgever + doelgroep van opdrachtgever

Opdrachtgever + doelgroep van opdrachtgever

Onderzoek 1-3 optimale middelen om jongeren bewust te 
maken van de invloed van reclame op social media, en hoe zij dit 

op postieve wijze kunnen inzetten

Niveau 1: ontwikkel een schaalbare cursus op een online of 
social platform

Niveau 2: ontwikkel een schaalbare dienst op het juiste online 
platform dat aansluit bij de doelgroep

Onderzoek 1-3 optimale middelen om een nieuwe, jonge 
doelgroep aan te boren en hen aan te zetten tot aankoop

verleiders & vermarkters

verleiders & vermarkters, vernieuwersCommercieel dienstverlenend bedrijf dat nu vooral uren 
verkoopt (bijvoorbeeld een reclame- of communicatiebureau)

Adverteerder

1 Welke impact wil je maken? 2 Voor wie? 3 Richting welke belanghebbenden? 4 Welke oplossing?
Naam OAR- lid:
Max

5 Welk impactgebied?

telecom / tv providerOverheid, gemeente, beleidsmakers Verschillende belanghebbende, complex veld

Alleen opdrachtgever en doelgroep

één opdrachtgever

Oplossing: verzamelen onderzoek en opiniemakers die kunnen 
bijdragen aan draagvlak suikertaks

Producten: artikelen, videos, praatprogramma's

Vinden van juiste kanaal waar doelgroep te bereiken is

Oplossing is eenvoudig maar staat nog niet vast.

Onderwijsinstelling

Onderwijsinstelling

Digibeten aansluiten bij digitale transformatie

Impact AI

nwe verdienmodellen, own tech

Algoritmen, Datajournalistiek

wereldverbeteraars, verdieners & ondernemers, verbinders & veranderaars

verdieners, verbeelders, verleiders, vernieuwers

verdieners, verleiders, verbeelders, vernieuwers

vernieuwers, verbeelders, wereldverbeteraars, verdieners

Bewustwording over de invloed van reclame op social media

Vergroting winstmarge door een schaalbare business

Nieuwe doelgroep in beweging brengen om te kopen bij merk X 
 (door vergrijzing van doelgroep)

Draagvlak creëren voor een suikertaks

Bereiken brede doelgroep met onderzoeksnieuws

Inzicht krijgen in ontwikkeling issue - negatieve reactie vanuit 
een feministisch platform


