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Denkkracht Utrecht  
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 

Utrechtse young professionals. Zij hebben hart voor 

de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, 

strategische en bestuurlijk-organisatorische 

vraagstukken te ‘kraken’. De young professionals uit 

het netwerk zetten zich op vrijwillige basis in voor 

Denkkracht Utrecht.  

 

De jonge academici van Denkkracht Utrecht 

organiseren onder andere zogeheten 

‘Denkkrachtcentrales’ (DKC’s): dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt 

voor één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via 

creatieve werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van 

andere vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter 

van het netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen 

andere dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier 

naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van 

iemand die bij de vakbond, een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende 

perspectieven maakt Denkkracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar 

nieuwe oplossingen. 

 

Denkkrachtcentrale voor Mediawijzer.net  
De DenkkrachtCentrale van 2 september 2017 stond in het teken van het bevorderen van 

mediawijsheid. Opdrachtgever Mediawijzer.net is er de afgelopen jaren in geslaagd een groot 

netwerk op te bouwen dat is gericht op het bevorderen van mediawijsheid bij kinderen en 

jongeren. Mediawijzer.net start nu met het opstellen van een nieuw meerjarenplan en heeft de 

ambitie de doelgroep uit te breiden. Denkkracht Utrecht is daarom gevraagd om mee te denken 

over de volgende vraag:  

 

Hoe kan Mediawijzer.net als netwerkorganisatie mediawijsheid helpen bevorderen onder de gehele 

bevolking, en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder?  

a. Op welke manier kan Mediawijzer.net een effectieve rol spelen voor de organisaties in haar 

netwerk? (denk aan de Week van de Mediawijsheid, de Mediamastersgame en de 

netwerkevents die Mediawijzer.net nu organiseert) 

b. Welke organisaties moet Mediawijzer.net toevoegen aan haar netwerk? 

 

Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Het document is 

opgesteld door de leden van Denkkracht Utrecht die deze DKC georganiseerd hebben: Anton 

Stam, Naomi Sonneveld en Remco Smulders. Het document is gericht aan de betrokkenen van 

opdrachtgever Mediawijzer.net: Mary Berkhout, Micky Devente en Mimi van Dun.  
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De dag in beeld 

 

Introductie op het thema en de organisatie 
Tijdens de ochtend hebben Mary, Micky en Mimi de deelnemers van DenkkrachtUtrecht 

meegenomen in de wereld van Mediawijzer.net. Mary vertelde de deelnemers over het concept 

mediawijsheid en de organisatie en activiteiten van Mediawijzer.net. Mimi verzorgde een demo 

van de Mediamasters Game, die duizenden scholieren spelen tijdens de jaarlijkse Week van de 

Mediawijsheid. In de Beeld & Geluid Experience konden de deelnemers zelf zien hoe 

Mediawijzer.net kinderen en ouders bewust maakt over mediagebruik.   

 

Proeven aan het vraagstuk 
Nadat Mary het vraagstuk uiteen had gezet, gingen de deelnemers aan de slag. In kleine groepen 

brainstormden zij met behulp van een mindmap over twee zaken: welke specifieke doelgroepen 

zijn er te onderscheiden, en welke thema’s verdienen aandacht? Tijdens een heerlijke lunch 

brachten Mary en Micky de genoemde doelgroepen & thema’s terug tot vier kernthema’s waar 

de groepen ’s middags mee aan de slag gingen: geletterdheid, verliezen, regie & balans, 

verbinden & inspireren. 
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In groepen werken aan oplossingen 
De vier groepen brachten ’s middags eerst hun thema 

beter in kaart: wat is het eigenlijke probleem, bij welke 

doelgroepen speelt dit thema, waar kan je deze mensen 

bereiken, etc. Voeding voor deze verkenning gaven 

zogenoemde triggerquestions: vragen die de hersenen 

doen kraken én het thema op een zo breed mogelijke 

manier benaderen.   

 

Het denkwerk werd onderbroken door een energizer 

waarin de deelnemers in een Snapchat-speurtocht zelf 

konden ervaren dat omgaan met nieuwe media zeker niet 

eenvoudig is. 

 

In de tweede fase van de brainstorm werd er nagedacht over oplossingen: wat zou 

Mediawijzer.net rondom dit kernthema kunnen doen om mediawijsheid te bevorderen? 

 

 

 

Pitches en borrel 
Na een race tegen de klok om de ideeën op papier te krijgen, pitchte elke groep zijn idee aan 

Mediawijzer.net. De ideeën zijn verder uitgewerkt op de volgende pagina. Tijdens de borrel was 

er genoeg stof om over na te praten en op terug te blikken.  
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De ideeën  
 

De vier groepjes presenteerden in een pitch aan het einde van de dag hun idee. 

 

Groep 1: Overwin De Digitaalbarrière 

Te veel mensen kunnen nog onvoldoende genieten 

van de voordelen van (sociale) media. Ze zijn bang om 

er gebruik van te maken omdat ze niet snappen hoe 

het werkt en ‘hoort’. Of ze maken er wel gebruik van, 

maar weten eigenlijk niet goed hoe het moet. Deze 

groepen ervaren dus een ‘digitaalbarrière’.  

 

Op basis van deze verkenning van het vraagstuk 

kwam deze groep met drie concrete manieren 

waarop Mediawijzer.net kan bijdragen:  

 

1. Creëer een ‘zandbak’-versie van verschillende 

apps waarin mensen veilig kunnen oefenen 

met het gebruik van de app. Doordat het een 

afgesloten omgeving is, wordt de drempel 

lager om te beginnen. Gebruikers kunnen aan 

de hand van verschillende oefeningen stapsgewijs ontdekken hoe het werkt en ‘hoort’, 

voordat ze de stap maken naar de echte app. 

 

2. Een virtuele assistent genaamd Mark Suikerberg. Hij kijkt mee en geeft tips. Wil je 

bijvoorbeeld voor het eerst een foto posten, dan stelt Mark een aantal vragen die je 

helpen om bewust te worden van de mogelijke gevolgen.  

 

3. Een digitaal woordenboek. De digitale wereld kent een eigen taalgebruik, dat veel nieuwe 

gebruikers nog niet kennen. Mediawijzer.net kan een digitaal woordenboek (laten) 

ontwikkelen, zodat iedereen de digitale taal kan leren. 

 

Groep 2: De Mediascan 

Naarmate mensen ouder wordt, gebruik ze andere 

media, voor andere doelen en leren ze steeds nieuwe 

vaardigheden. Kinderen kunnen mediawijs gemaakt 

worden door ze te onderwijzen, zaken uit te leggen en 

regels mee te geven. Maar voor volwassenen werkt dit 

niet: die laten zich niet meer vertellen wat ze moeten 

doen.  

 

Wat wel helpt is volwassenen inspireren door inzicht te 

geven. Mediawijzer.net kan hiervoor met kennispartners 

een MediaScan ontwikkelen. Deze brengt jouw online 

footprint in kaart: hoeveel apps heb je eigenlijk, wat is er 
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allemaal over jou te vinden en wat kan potentieel met die informatie gebeuren? 

 

Voor veel mensen zal dit een schokkend beeld opleveren. Ze raken hierdoor geïnspireerd, 

getriggerd om te handelen en getriggerd om de maatschappelijke dialoog over mediagebruik aan 

te gaan. Op basis van het nieuw verkregen inzicht kunnen ze zelf een keuze maken: mediawijs 

worden of media-eigenwijs blijven.  

 

Groep 3: Media Participatie Index 

Voor media geldt net als voor voeding dat je 

balans moet houden. Daarom zou Mediawijzer.net 

een ‘schijf van vijf’ voor mediagebruik kunnen 

ontwikkelen. Deze schijf laat zien dat je vijf 

soorten mediagebruik hebt: voor sociale 

doeleinden (denk aan Facebook), om informatie 

te verzamelen, noodzakelijk gebruik (denk aan 

bankzaken), voor leuke zaken (denk aan vakantie 

boeken) en voor ontspanning (denk aan muziek 

luisteren of films kijken).  

 

Van ieders mediagebruik kan je een scan maken 

om te zien hoe een persoon scoort op de Media 

Participatie Index. Hieruit zal blijken dat er 

verschillende type mediagebruikers zijn. Per type 

mediagebruiker, zijn er andere acties nodig om 

mediawijsheid te bevorderen en moet 

Mediawijzer.net ook andere organisaties betrekken. 

1. De digibeet moet nodig geholpen worden: hij of zij is niet in staat media te gebruiken en 

loopt daardoor essentiële zaken mis. Denk aan niet om kunnen gaan met DigiD en digitaal 

bankieren, maar ook het missen van digitale vaardigheden die nodig zijn op de 

arbeidsmarkt. Deze groep moet je nadrukkelijk ondersteunen bij het leren omgaan met 

media.  

2. De antibeet wil geen media gebruiken, terwijl dit in beperkte hoeveelheid wel goed voor 

hem zou zijn. Naar deze groep moet je gericht op zoek en die moet je face-to-face 

overtuigen van het nut van mediagebruik.  

3. De vegabeet: deze groep weet wat er aan media zijn, weet ze te gebruiken, maar kiest er 

bewust voor om er geen volledig gebruik van te maken. Het zijn bijvoorbeeld mensen die 

niet van social media gebruik maken.  

4. De multibeet: dit zijn de ambassadeurs van de ‘mediawijsheid’. Ze gebruiken zelf media 

veelvuldig en helpen ook anderen om er mee om te gaan.  

5. De omnibeet is een veelvraat die maximaal gebruik weet te maken van de mogelijkheden 

die media op alle fronten bieden. Zij hebben veel kennis, waar mediawijzer wellicht ook 

gebruik van zou kunnen maken. 

6. De obesibeet is ook een risicogroep. Dit zijn mensen die geen balans meer kunnen houden 

en meer gebruik maken van (bepaalde typen) media dan goed voor hen is.  
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Groep 4: Make Love, Not Warcraft 

Een belangrijke doelgroep voor Mediawijzer.net is de groep mensen die zich verliezen in 

mediagebruik. Dit is een groep mensen die ‘geleefd’ wordt door 

media: ze maken niet meer hun eigen keuzes over 

mediagebruik, kunnen de digitale wereld niet meer relativeren, 

het belemmert hen in hun dagelijks functioneren en 

ontwikkeling en kan leiden tot een sociaal isolement.  

 

Voor deze groep geldt: ‘make love, not warcraft’. De groep 

moet leren los te raken van de digitale wereld en weer meer te 

genieten van de analoge wereld. Hoe kom je in contact met 

deze doelgroep? 

1. Een toolbox met handige tips and tricks over omgaan 

met een mediaverslaving. Dit kunnen ook digitale apps 

zijn die je in staat stellen de tijd die je doorbrengt op 

(social) media te managen. Daarnaast is het goed om 

bijvoorbeeld huisartsen en HR-adviseurs de toolbox aan te reiken: zij kunnen hiermee 

mensen helpen die zich in mediagebruik verloren hebben.  

2. Mediawijzer.net kan bewustwording en dialoog stimuleren over schadelijke gevolgen van 

te veel mediagebruik. Bijvoorbeeld door bekende gamers of vloggers in te zetten als 

ambassadeurs en hen in talkshows te laten optreden in de Week van de Mediawijsheid.  

3. ‘If you can’t beat them, make them join you’. Grote mediabedrijven moeten gewezen 

worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mediawijzer.net kan deze 

organisaties betrekken in het netwerk en de dialoog met ze aangaan. Op die manier kan 

zelfregulering door de sector bevorderd worden.  

 

Alle groepen: Week van de Mediawijsheid 

Hoe kan Mediawijzer.net de Week van de Mediawijsheid de komende jaren nog leuker maken? 

Dat was de ‘bonusvraag’ waar alle deelnemers tijdens de dag mee aan de slag mochten. Bijlage 1 

bevat een foto van de flip-over waarop de ideeën staan die dit opleverde.  
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Concluderend 
Er zijn genoeg mogelijkheden voor Mediawijzer.net om mediawijsheid onder de gehele bevolking 

te helpen bevorderen. In de vier ideeën die aan het eind van de dag werden gepresenteerd door 

de deelnemers, komen de volgende gemeenschappelijke adviezen terug: 

 

1. Betrek (social) media actief in het netwerk van Mediawijzer.net. Media hebben een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en kunnen een belangrijke rol spelen in het 

mediawijzer maken van de bevolking. 

 

2. Ontwikkel een tool die mensen inzicht geeft in hun huidige mediagebruik.  

Gedragsverandering is enkel mogelijk als mensen inzicht hebben in hun huidige gedrag en 

de gevolgen daarvan. De Mediascan en de Media Participatie Index zijn beide 

instrumenten waarmee dit inzicht geboden kan worden.  

 

3. Ontwikkel een aanpak per type mediagebruiker. Welke aanpak helpt bij het bevorderen 

van mediawijsheid, is sterk afhankelijk van het huidige mediagebruik. Er is een groep niet-

gebruikers die een veilige omgeving nodig heeft die ze in staat stelt langzaam ervaring op 

te doen met media-gebruik. Daar tegenover staat een groep die verslaafd is aan media en 

zich hier in verliest. Voor het bevorderen van mediawijsheid onder alle groepen geldt dat 

het belangrijk is dat Mediawijzer.net de maatschappelijke dialoog over verstandig 

mediagebruik faciliteert en stimuleert.  

  

Tot slot 
Denkkracht Utrecht denkt graag mee over maatschappelijke vraagstukken! Denkkracht nodig en 

benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met stichting Denkkracht Utrecht via 

contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.   

mailto:contact@denkkrachtutrecht.nl
http://www.denkkrachtutrecht.nl/
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Bijlage 1 Ideeën voor Week van de Mediawijsheid 


