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Introductie

De AWTI brengt sinds 2010 elke week het nieuws van de afgelopen week op het gebied van weten-
schap, technologie, innovatie en beleid in de vorm van een e-mail alert. Eerder maakte de AWTI een
papieren knipselkrant en vanaf 2006 is de AWTI over gegaan op een e-mail alert elke drie weken die
vervolgens in 2010 wekelijks werd. De e-mail alert (en ook de knipselkrant) wordt geschreven door
Vincent Delemarre. Naast informeren is het doel van de alert de naamsbekendheid van de AWTI
vergroten en wordt de alert gebruikt als direct medium voor de adviezen. In de jaren is het aantal
lezers flink gegroeid, van 400 in 2006 en 1400 in 2010 tot 2722 in Maart 2017. In de tussentijd
is de opmaak van de alert wat veranderd, maar wel nog eenvoudig gebleven. Inhoudelijk is er sinds
de ’I’ toegevoegd is meer nieuws over innovatie in de alert gekomen, maar voor de rest is er weinig
veranderd. De vraag is of de alert nog veranderd of verbeterd kan worden zodat deze beter aansluit
bij de behoefte van de abonnees.

Om uit te zoeken wat de abonnees van de alert vinden, heb ik een enquête uitgezet. In deze en-
quête heb ik de abonnees eerst wat persoonlijke gegevens gevraagd om een idee te krijgen van de
lezersgroep. Vervolgens zijn vragen gesteld omtrent de inhoud en de opmaak van de e-mail alert en
mogelijke aanpassingen die gedaan kunnen worden. Ook hebben de lezers de mogelijkheid gekre-
gen via een open vraag suggesties en opmerkingen door te geven. De volledige vragenlijst is te
vinden in de bijlage. Naar aanleiding van de enquête heb ik een entrepeneur en een onderzoeker
geïnterviewd over hoe zij denken over de e-mail alert en mogelijke aanpassingen. Aan de hand
van de enquête, deze interviews en mijn eigen ideeën, ben ik tot een aantal aanbevelingen gekomen.
Hieronder volgen de resultaten in hoofdlijnen, een uitgebreidere beschrijving is te vinden in de bijlage.

Resultaten

Uiteindelijk hebben 330 abonnees de enquête ingevuld, dit zijn de respondenten. Dit is 12,1% van
het totaal aantal abonnees en dit is voor een online enquête een redelijk normaal percentage. Uit de
enquête blijkt dat de meeste respondenten hoger opgeleide mannen zijn en vooral bij kennisinstellin-
gen, universiteiten en de overheid werken. Deze mensen werken vooral in steden als Den Haag,
Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. De respondenten lezen de alert vooral voor hun
werk en de meeste mensen lezen de alert altijd of meestal. Ze geven aan meestal door alle rubrieken
te scrollen en daaruit de voor hen interessante berichten en bronnen te lezen.

De respondenten blijken heel tevreden met de e-mail alert zoals deze nu is. Een van de responden-
ten schreef: "Ik ben zeer tevreden. Knap hoe e.e.a. wordt samengevat ahv diverse bronnen." Een
andere lezer schreef: "Vooral zo doorgaan. Beste nieuwsbrief die ik ken, zonder twijfel". De respon-
denten vinden dan ook veel goed aan de alert. Toch zijn er uit de enquête ook wat verbeterpunten
opgekomen. De respondenten willen graag meer horen over de AWTI zelf, maar wel zolang dit
relevant en interessant is voor de respondenten. In de interviews kwamen mogelijke opties hiervoor
naar boven. Een optie die genoemd werd, was niet alleen berichten in de alert over de adviezen als
deze gepubliceerd worden maar ook tijdens het adviestraject de respondenten op de hoogte brengen.
Een andere optie is door de abonnees te betrekken in het advies door hen bijvoorbeeld een vraag
voor te leggen in de alert.
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De respondenten hebben ook veel onderwerp suggesties opgegeven, maar deze zijn zo divers dat
er geen mogelijke trend in is aan te geven. Daarnaast hebben de respondenten ook veel andere
suggesties/opmerkingen gemaakt over de alert. Een inhoudelijk punt wat een aantal respondenten
noemde is dat de berichten nog korter mogen en dat de berichtgeving wat gerelativeerder en gen-
uanceerder mag. Dat de structuur van de alert duidelijker moet is ook vaker genoemd. Een paar
respondenten gaven ook aan dat het tracken van de alert heel belangrijk is, omdat dit continue voor
feedback kan zorgen. Er wordt dan bij gehouden hoeveel mensen de alert openen en welke linkjes
naar bronnen aangeklikt worden.

Over het laatste punt, wel of geen afbeeldingen toevoegen, zijn de meningen redelijk verdeeld. Uit
de enquête blijkt dat een kleine meerderheid geen afbeeldingen wil, maar toch een redelijk groot
aantal wil wel afbeeldingen of alleen bij sommige berichten. In de interviews kwam naar voren dat
afbeeldingen de tijd om door de alert heen te komen verhogen. Deze respondenten geven aan dat
ze het juist fijn vinden dat de alert zo eenvoudig is.

Aanbevelingen

De resultaten van de enquête en de gesprekken geven duidelijk aan dat volgens de respondenten er
niet veel aan de alert veranderd hoeft. Toch zijn er wel een aantal punten die mogelijk veranderd
kunnen worden in de alert. Belangrijk is om hierbij de doelen en de lezersgroep van de alert in het
oog te houden.

Belangrijk is het aanpassen van de stijl van de alert aan de stijl van de website. De stijl komt op
dit moment niet geheel overeen met die van de website. De herkenbaarheid van het ’merk’ AWTI
kan op deze manier verhoogd worden. Bovendien is de opmaak van de alert ook meteen duidelijker.

Aangezien een van de doelen van de alert de herkenbaarheid en naamsbekendheid van de AWTI
vergroten, is het zeker ook belangrijk om de AWTI wat meer te profileren in de alert. Op dit
moment wordt hiervan alleen gebruik gemaakt als er een advies uitkomt en dan nog blijkt dat het
voor sommige lezers nog niet zo duidelijk is wat de AWTI precies is en doet. Als de AWTI een bericht
over een advies in de alert zet, kan duidelijker vermeld worden wat de AWTI gedaan heeft, waarom
en voor wie. Dit mag best iets langer zijn dan de gebruikelijke berichten. Daarnaast kan de AWTI
de abonnees in de alert een vraag voor leggen, een reactie ergens op vragen of de lezers vragen of
zij kunnen bijdragen aan een advies. Belangrijk is om in deze oproepen duidelijk te vermelden waar
de AWTI mee bezig is, wat de vraag is en waarom deze gesteld wordt. Dit zorgt ervoor dat de
AWTI niet alleen zendt en kosten heeft, maar dat de alert de AWTI ook daadwerkelijk iets oplevert.
Belangrijk is wel dat het bericht tussen de andere berichten uitspringt. Dit kan door het bovenaan
te plaatsen en er meer nadruk op te leggen door bijvoorbeeld een nadrukkelijker lettertype van de
titel en het bericht.

Een mogelijke aanpassing kan zijn het tracken van de alert. Op deze manier is er continue feedback
op de alert en dit kan een goede indicatie van het aantal lezers geven. Onzeker is of het een goede
indicatie kan geven welke berichten en onderwerpen interessant gevonden worden, aangezien de
respondenten aangeven de bronnen zo nu en dan te openen. Toch kan het tracken een indicatie van
de waardering geven, wat handig kan zijn als nieuwe dingen uitgeprobeerd worden.
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De respondenten hebben ook veel onderwerp suggesties gedaan. Het is niet mogelijk om al deze
onderwerpen in de alert te verwerken, aangezien het meer tijd kost om de alert te maken en te lezen.
Een mogelijkheid is elke week of elke maand een specifiek extra onderwerp op te nemen in de alert.
Op deze manier kan toch aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld een nieuwe technologie als zelf
rijdende auto’s.

De berichten mogen soms wat korter en de berichtgeving wat meer relativeren. Bovendien kan het
handig zijn om de bronnen op een bepaalde manier te structureren (zeker wanneer dit lange
lijsten van bronnen zijn). Dan is er nog de vraag of wel of geen afbeeldingen toegevoegd moeten
worden. De meningen zijn hier verdeeld over, maar ik denk dat af en toe een afbeelding toevoegen
goed kan zijn. Belangrijk is dan wel om echt ondersteunende afbeeldingen te plaatsen bij zorgvuldig
gekozen berichten. Als gebruik gemaakt wordt van het tracken, kan dat ook inzicht gegeven of deze
aanpassing gewaardeerd wordt. De lezer kan ook direct om zijn mening gevraagd worden in de alert.

De AWTI heeft ook een twitter account. Zoals ik hierboven heb genoemd is het belangrijk om een
consistente stijl te hanteren, maar ook om de verschillende media met elkaar in contact te brengen.
Dit kan door via twitter aandacht te vragen voor de alert. Op twitter kan een bericht uit de
alert geplaatst worden met een link naar het aanmelden voor de alert. Er moet dan wel in de gaten
gehouden worden dat mensen de alert met dit specifieke bericht ook krijgen. Op deze manier is het
duidelijker dat de AWTI niet alleen adviezen schrijft, maar mensen ook op de hoogte wilt houden
van de ontwikkelingen in hun veld. Bovendien is het mogelijk om het bereik van de alert op deze
manier te vergroten.

Conclusie

De AWTI e-mail alert wil mensen informeren over de ontwikkelingen in hun veld en tegelijkertijd de
eigen naamsbekendheid vergroten. Door middel van een enquête en twee gesprekken is onderzocht
hoe tevreden de abonnees zijn met de alert en hoe deze mogelijk aangepast kan worden. Hieruit
blijkt dat de abonnees heel tevreden zijn met de dienst van de AWTI. Veel hoeft er daarom ook niet
veranderd te worden aan de alert. De belangrijkste aanpassing is het aanpassen van de stijl aan die
van de website. Ook is het misschien handig om de alert te tracken en meer uit de alert te halen
door de abonnees te betrekken in de adviezen via de alert en zo ook de AWTI meer te profileren.
Daarnaast kan elke week of elke maand bericht worden over een heel specifiek onderwerp, zoals
een specifieke nieuwe technologie. Om zo toch deze onderwerpen onder de aandacht te brengen.
Bovendien kan via twitter ook meer aandacht gevraagd worden voor de alert.
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