
POWEREDBY PURPOSE

Wij maken financiële 
hulpverlening begrijpelijk met 
beeldende informatie



Maak kennis met Dineke

“Ik had me aangemeld voor schuldhulpverlening. 
Na al die jaren wilde ik een oplossing voor mijn 

schulden vinden. Maar ik snap niet wat er nu van mij 
verwacht wordt. De gemeente gebruikt zo veel 

woorden die ik niet begrijp. ”



…heeft een indicatie 
laaggeletterdheid1

1 op de 2 mensen met financiële problemen…

1 Martijn Keizer (2019), Lezen ≠ Begrijpen. De invloed van beperkte 
leesvaardigheid op de omgang met financiële problemen



Laaggeletterdheid vormt een blokkade bij het 
oplossen van financiële problemen

Gebrek aan tekstbegrip leidt tot 
fouten en gemiste kansen

1
Niet begrijpen van formulieren 
levert stress op die oplossingen 

in de weg staat

2

FACTUUR

xxxxx €//

???

FACTUUR



Blokkades zijn negatief voor hulpvrager 
en gemeente

Uitval van cliënten

No-show van cliënten

Toenemende stress

Gebrek aan overzicht 
hulpverleningstraject

Weinig begrip tekstuele 
informatie

?!

Vaak moeten herhalen van 
informatie



DAT KAN 
ANDERS!
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In de zorg is het snel en begrijpelijk informeren 
van patiënten óók een grote uitdaging

Patiënten onthouden maar 30-40% 
van deze informatie

Zorgverleners besteden ca. 30% 
van hun tijd aan het informeren 

van patiënten



Begrijpen van beeld Lezen van tekst

Informeren met beeld werkt beter dan tekst

Animaties geven 
vertrouwen en inzicht

Animaties worden (veel) 
beter bekeken dan folders

Beeldende informatie wordt 
onthouden

Informeren in beeld is 
bewezen effectiever



Het gebruik van animaties is een bewezen 
effectieve aanpak

Zorgverleners besparen 
tijd bij uitlegspreekuren

(0,25-1FTE per jaar)

Ziekenhuizen reduceren 
print- en portokosten

(€100.000 per jaar)

Ziekenhuizen 
leren van patiënten Patiënten begrijpen de 

zorg beter

https://indiveo.nl/cases/

“Het onderzoek verloopt vaak sneller en 
gemakkelijker wanneer de patiënt de Divi 

heeft bekeken” 

- Verpleegkundige Iris de Zeeuw – van Schepen over 
inwendige ingrepen  

https://indiveo.nl/cases/hoe-leg-je-een-inwendige-ingreep-duidelijk-uit/


Met behulp van een 
animatieplatform uit 
de zorg maken we 
schuldhulpverlening 
begrijpelijker

FACTUUR

€100,-

30 januari

Betaal hier 



In de pilot ontwikkelen we eerste animaties 
voor schuldhulpverlening

5

Vroegsignalering Intake 
schuldhulpverlening

Schuldenregeling

Stabilisatie(fase)

Budgetbeheer

Schuldhulpverlening

€100,-
F A CT UUR

30 januari

Betaal 
hier 



Daarna helpen we alle inwoners en 
hulpverleners in het sociaal domein

5

Schuldhulpverlening Participatie WMO

Jeugd ….



Maar we bieden meer dan 

alleen een animatie
Hoe werkt het?
Dankzij het animatieplatform zijn animaties 
aanpasbaar, deelbaar en meetbaar 

POWERED BY PURPOSE



Wat is een Divi?

Cliënt geeft
feedback

Meetbare resultaten 
gebruik Divi

Modulaire opbouw

Extra informatie

Animatie

Aanpasbare Divi

Een Divi kan aangepast 
worden aan elke lokale situatie

46% van Intakegesprek voor schuldhulpverlening bekeken



Bekijk een voorbeeld 
animatie

Helder en bondig
Animaties duren maximaal 2 minuten

Ondertiteling
Meelezen met de animatie is mogelijk

Voice over
Heldere stemmen verduidelijken de 
animatie

Alle talen mogelijk
Animaties zijn in meerdere talen 
beschikbaar

Animaties zijn heel toegankelijk 

https://indiveo.services/divis/weblink/GWLxfjHUXBcs8Mxn/2102/12036
https://indiveo.services/divis/weblink/GWLxfjHUXBcs8Mxn
https://indiveo.services/divis/weblink/GWLxfjHUXBcs8Mxn
https://indiveo.services/divis/weblink/GWLxfjHUXBcs8Mxn


Hulpverleners verzenden Divi’s direct aan 
cliënten via een distributieplatform



17

Realtime inzicht in hoe jouw animaties 
bekeken worden

Eigen beheeromgeving

Uitgebreide statistieken

Automatische rapporten

Feedback van gebruikers



In de pilot ontwikkelen we eerst de animaties 
voor schuldhulpverlening

Jan - Juni ’23
5 extra Divi’s

Jan - Mei ‘23
Effectmeting

Eind ‘22
5 Divi’s af

Januari ‘23
Start 

implementatie



Bewijsvoering:
Evaluatie van impact 
animaties op hulp-

vrager, hulpverlener & 
organisatie

Platform: 
Online bibliotheek voor 
animatievideo’s in het 

sociaal domein 

5 Divi’s: 
Begrijpelijke animaties 

over het proces van 
schuldhulpverlening

Meten & monitoren
Methode die 

organisaties helpt leren 
en ontwikkelen

De pilot legt de basis voor brede inzet 
van animaties in Sociaal Domein

Maar bovenal: hoger bereik onder laaggeletterden met meer impact. ,



In de komende jaren maken we in alle pijlers van 
het sociaal domein animaties beschikbaar

Elke 6 maanden 5-10 nieuwe Divi’s per segment

Ca. 25 Divi’s per segment

Divi’s in 4 segmenten in het sociaal domein

Groeiend aantal deelnemende gemeenten

• Schuldhulpverlening
• Participatie (Werk & Inkomen)
• WMO
• Jeugd



Door animaties begrijpt Dineke het 
hulpverleningstraject beter

“Na mijn intakegesprek kon ik thuis rustig even de 
animatie bekijken. Dat was maar goed ook, want ik 
was heel gespannen tijdens het gesprek. Hierdoor 

heb ik bijna niets onthouden van wat mijn 
hulpverlener heeft gezegd. Gelukkig snap ik nu door 

de animatie wat ik moet doen!”



Meer weten?
Bel +31 30 276 91 54

www.purpose.nl 

https://www.purpose.nl/dit-is-purpose

