
	  
Wegwijzer: 
Een nulmeting uitvoeren  

 

Als je op voorhand geen “nulmeting” uitvoert, dan heb je achteraf geen 
objectief ijkpunt om te controleren of je communicatieve actie het verschil 
heeft gemaakt waar je op hoopte.  

 
In de eerste fase van het communicatieproces breng je de doelstellingen in 
kaart. En in de laatste fase ga je dan controleren of de doelstellingen effectief  
gerealiseerd zijn met een effectmeting.  
 

Wanneer je het effect van je communicatieve actie wil meten, heb je in 
principe twee opties:  

a. je vergelijkt twee verschillende groepen: een groep die niet in 
contact kwam met je communicatieve actie (“controlegroep”) met 
de groep die er wel mee in contact kwam; 

b. je vergelijkt dezelfde groep op twee (of drie) verschillende 
tijdstippen: een eerste keer voor de communicatieve actie 
(“nulmeting” of “premeting”), een tweede keer na de actie 
(“nameting” of “postmeting”) en eventueel een derde keer 
ongeveer 6 maanden na de actie (“follow-up meting”) 

 
In het eerste geval hoef je niet vooruit te plannen: je bevraagt de twee 
verschillende groepen na de communicatieve actie. Maar meestal wil je bij 
dezelfde groep vaststellen of je interventie een verschil heeft gemaakt. Om 
dat te kunnen doen moet je dus op voorhand al een “nulmeting” uitvoeren.  
 
Schematisch voorgesteld ziet een effectmeting er dan zo uit: 

 
Hoe voer je een nulmeting uit?  

Nulmeting	   Communicatieve	  
actie	  	   Nameting	   Follow-‐up	  	  
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1. Formuleer de doelstellingen van je communicatieve actie. In de 

wegwijzer “Je communicatiedoelstellingen formuleren” bij de fase 
“Verkennen” leer je hoe je je doelstelling SMART maakt.  

 
2. Vertaal die SMART-doelstellingen naar een reeks indicatoren: wat wil je 

dat de mensen weten, denken, voelen of doen?  
 

3. Stel een bevraging op die peilt naar die indicatoren. Je kan kiezen 
voor mondelinge interviews wanneer je naar achtergronden en 
complexe onderwerpen wil peilen, voor een schriftelijke of online 
vragenlijst wanneer de anonimiteit belangrijk is of je minder kans wil 
hebben op sociaal wenselijke antwoorden. Je kan ook een 
focusgroepgesprek houden wanneer inhoudelijke diepgang 
belangrijk is. 
Hoe je een interview afneemt en hoe een online enquête opstelt vind je 
terug op de kleine zeshoek “De doelgroep(en) beter leren kennen”.  

 
4. Selecteer de groep(en) mensen die je wil bevragen. Om 

representatieve resultaten te verkrijgen, moet je er ook voor zorgen dat 
je een voldoende en representatief aantal mensen uit je doelgroep 
neemt: denk daarbij aan geslacht, leeftijd, opleiding, en andere voor 
jouw actie relevante criteria. Wanneer je de ruimte en middelen hebt 
om een groter aantal mensen te bevragen, kan je een ‘ad random’ 
steekproef nemen, waarbij toeval bepaalt wie bevraagd wordt. Bv. In 
een lijst van 200 mensen neem je de 10de, de 20ste, de 30ste, de 40ste , 
enz.  
 

5. Neem die bevraging af voor je communicatieve actie ( = de 
nulmeting). 
	  

 

 
Meer weten? 

Andere wegwijzers  
• Verkennen > Bepalen wat je wil bereiken met je communicatie > 

Communicatiedoelstellingen formuleren 
• Verkennen > De doelgroep(en) beter leren kennen > Vragen stellen 

aan de doelgroep > Een interview afnemen en Een online enquête 
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afnemen  
• Evalueren > Controleren of de doelstellingen behaald zijn 

 
Andere bronnen 
-/-  
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