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Managementsamenvatting 

 

Inleiding 

Het bereiken van de doelgroep waarvoor beleid wordt gemaakt, blijkt voor het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) vaak nog een uitdaging te zijn. Met name voor de directie Langdurige Zorg (LZ) kan het 

lastig zijn hun doelgroep te benaderen. Het gaat hierbij voornamelijk om cliënten met een Wet langdurige zorg 

(Wlz)-indicatie en hun zorgprofessionals. Het is echter wel belangrijk om de gebruiker te betrekken bij het 

maken van beleid om zo het beleid aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften. Een persona kan hier een 

hulpmiddel bij zijn. Een persona is een fictieve weergave van wensen, behoeften en ervaringen van een groep 

gebruikers. De directie LZ heeft gevraagd om te onderzoeken hoe persona’s ingezet kunnen worden bij het 

maken van beleid. De vraag die in dit adviesrapport centraal staat, is dan ook:  

Hoe kunnen persona’s ingezet worden om beleid in de langdurige zorg 

beter te laten aansluiten bij de gebruiker? 

  

Advies 

Het belangrijkste advies in dit onderzoek is dat het hoe dan ook van belang is dat gebruikers worden betrokken 

bij het maken van beleid. Een persona kan een goed hulpmiddel zijn om een groep te betrekken in het maken 

van beleid. Een persona kan het perspectief van een beleidsmedewerker verleggen van de abstracte 

systeemwereld naar de daadwerkelijke leefwereld van de gebruiker. Als er voorafgaand aan het maken van 

beleid al wordt nagedacht vanuit de gebruiker kunnen diens ervaringen, wensen en behoeften mee worden 

genomen en eventuele onvoorziene neveneffecten in beeld worden gebracht. Echter, het inzetten van een 

persona moet geen doel op zich worden. Er moet goed worden afgewogen of een persona in een specifieke 

beleidsvraag van waarde kan zijn. Hoe minder beleid gaat over de gebruiker, hoe minder een persona van 

toegevoegde waarde kan zijn. 

  

Aanbevelingen 

Indien er wordt besloten om een persona in te zetten om beleid beter te laten aansluiten bij de gebruiker, 

moeten een aantal aspecten in acht worden genomen. Gedegen onderzoek en validatie zijn de basis van een 

persona. Dit houdt in dat er ten minste één keer met gebruikers gesproken moet worden bij het maken van 

persona’s. Als de gebruiker moeilijk benaderbaar blijkt, kan eventueel een intermediair gebruikt worden. De 

input van de gebruiker of intermediair kan de basis zijn van een persona. Een andere mogelijkheid is dat de 

persona grotendeels wordt gebaseerd op literatuur en statistiek en de input van de gebruiker voornamelijk ter 

validatie wordt gebruikt. Validatie bij de gebruiker is hoe dan ook essentieel. Wanneer er niet met de gebruiker 

wordt gesproken tijdens het maken van een persona is er een risico dat er te veel wordt uitgegaan van 

aannames en dat de persona niet representatief is voor de doelgroep. Beleid zal in dit geval niet (goed) 

aansluiten. 

  

De vorm en de diepte van een persona zijn afhankelijk van de beleidsvraag en de voorkeur van het team dat 

ermee werkt. Voor sommige beleidsvragen zal een kort scenario met ervaringen en behoeften van de gebruiker 

genoeg zijn, terwijl bij andere casussen een uitgebreidere beschrijving nodig is. Hierbij moet altijd een 

middenweg gevonden worden. Een persona is meer dan een opsomming van demografische gegevens, maar een 

overdaad aan details maakt een persona te specifiek en mogelijk tot een karikatuur.  

  

Een persona hoeft niet direct perfect te zijn maar kan tijdens het gebruik ervan nog doorontwikkeld worden. 

Nieuwe invloeden, zoals politieke beslissingen of inzichten na validatie, kunnen aanpassingen vereisen. Persona’s 

hebben tegelijkertijd wel een houdbaarheidsdatum. Eindeloos itereren is niet de bedoeling. Het is dus belangrijk 

met regelmaat te toetsen of de huidige persona nog voldoet. Wil een persona van meerwaarde zijn, dan moet de 

methodiek tot slot geaccepteerd worden binnen de organisatie. Cruciaal hiervoor is dat de persona van ‘iedereen’ 

moet zijn. Enkel als het nut van de persona door iedereen die inhoudelijk betrokken is bij het beleid wordt 

ingezien, gaat de persona, en daarmee het perspectief van de gebruiker, echt leven.   
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Het goed laten aansluiten van beleid op de praktijk is een behoorlijke opgave. Als beleidsmedewerker kan het 

lastig zijn om te zorgen dat alle wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen die het beleid treft 

worden meegenomen. De directie Langdurige Zorg (LZ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) wil daarom graag weten of de inzet van een User eXperience (UX-)techniek als persona’s kan 

helpen om hun beleid beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van hun doelgroepen. Een persona is 

een fictieve weergave van de wensen, behoeften en ervaringen van een gebruikersgroep. De vraag om persona’s 

in te zetten in beleid  is specifiek gesteld vanuit het programma InZicht, dat zich focust op gegevensuitwisseling 

in de langdurige zorg. Het beleid betreft voornamelijk cliënten met een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie en 

hun zorgprofessionals. Deze doelgroepen zijn voor VWS soms moeilijk te bereiken. Het is belangrijk dat deze 

cliënten en zorgprofessionals in het vizier staan van beleidsmedewerkers. De vraag die in dit rapport centraal 

staat, luidt als volgt: 

Hoe kunnen persona’s ingezet worden om beleid in de langdurige zorg 

beter te laten aansluiten bij de gebruiker? 

Op dit moment gebruikt het programma InZicht hiervoor twee fictieve personen. Dit zijn Johanna, een oudere 

vrouw van 79, en Marit, een verpleegkundige van 39 (zie bijlage 1). Deze twee persona’s zijn opgesteld door de 

beleidsmedewerkers zelf en bevatten een korte schets van een ideaalbeeld in de langdurige zorg. In dit 

ideaalbeeld worden gegevens automatisch uitgewisseld en zijn de administratieve lasten voor de 

zorgprofessional en cliënt beperkt. De directie LZ wilt echter weten wat deze techniek nog meer voor hun beleid 

kan betekenen.  

 

Dit advies zal zich daarom richten op het gebruik van de methodiek persona’s als hulpmiddel voor het maken 

van beleid. In het advies staan aanbevelingen voor hoe de directie LZ persona’s binnen beleid in kan zetten. 

Deze aanbevelingen zijn breder toepasbaar, gezien de gehele Rijksoverheid deze adviezen kan meenemen om 

hun gebruikers meer centraal te stellen. 

 

2. Achtergrond 

2.1 Directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS 

De directie LZ houdt zich bezig met de zorg voor mensen met chronische beperkingen als gevolg van een 

blijvende aandoening, wat zowel fysiek, verstandelijk als mentaal van aard kan zijn. Deze cliënten vallen onder 

de Wet langdurige zorg (Wlz). De directie zorgt ervoor dat het totale systeem van langdurige zorg leveren zo 

effectief mogelijk functioneert. Een belangrijke opdracht van LZ is het stimuleren van gegevensuitwisseling, 

tussen zowel zorgprofessionals onderling als met de cliënten. Hiervoor wordt in het programma InZicht beleid 

gemaakt om deze gegevensuitwisseling versneld tot stand te krijgen waardoor de cliënt samen met de 

mantelzorger ook meer regie krijgt. 

 

2.2 Beleidscyclus 

De beleidscyclus van VWS, maar ook die van andere departementen, bestaat grofweg uit vier verschillende 

stappen, namelijk:  

 Beleidsvoorbereiding: informatie wordt verzameld en geanalyseerd om een advies voor mogelijk 

beleid te formuleren. Het is van belang dat in deze fase alle belanghebbenden worden betrokken, dus 

ook de burgers; 

 Beleidsbepaling: daadwerkelijke besluiten worden genomen over de inhoud van het beleid; 

 Beleidsuitvoering: het bepaalde beleid wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Er wordt geadviseerd om 

belanghebbenden in deze fase wederom ruimte te bieden voor inbreng; 

 Beleidsevaluatie: ten slotte wordt het gemaakte beleid geëvalueerd, een stap die eigenlijk niet alleen 

achteraf maar tijdens elke fase moet worden toegepast.  

 

De beleidscyclus laat zien dat er wordt geadviseerd om belanghebbenden zo veel mogelijk te betrekken bij het 

maken van beleid. In de praktijk blijkt dit vaak lastiger dan hierboven wordt geschetst. Gezien de dynamische 

context, de waan van de dag en complexiteit van het veld wordt beleid vaak gemaakt vanuit de eigen kokers van 

beleidsmedewerkers. Dit is tegenstrijdig met de gedachte van UX-technieken: wanneer je iets ontwikkelt voor de 

gebruiker, doe dat dan met de gebruiker. 
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2.3 Persona’s  

Een persona is een fictief personage, dat helpt om verschillende gebruikerstypen op een vergelijkbare manier 

weer te geven (zie bijlage 2 voor een aantal voorbeelden). Het uiteenzetten van deze verschillende 

gebruikerstypen in persona’s kan bijdragen aan het centraal zetten van de gebruiker. Bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van een dienst of product dat gemaakt wordt vóór deze gebruikerstypen. Het voorkomt dat er enkel 

gedacht wordt aan een gemiddeld gebruikerstype. Hierdoor zal het eindproduct beter aansluiten. In persona’s 

worden behoeften, ervaringen, gedrag en doelen van de gebruikers centraal gezet. Hierdoor kan niet alleen de 

huidige situatie in kaart worden gebracht, maar ook het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. 

Vervolgens kunnen de ontwikkelaars de huidige situatie van een persona gebruiken om beslissingen te maken 

voor producten en diensten om zo aan te sluiten bij de behoeften, ervaringen, gedrag en doelen van de 

verschillende gebruikerstypen.  

 

De oorsprong van persona’s ligt in de software-industrie, waar Alan Cooper in de jaren zeventig probeerde om 

microcomputers gebruiksvriendelijker te maken door enkele gebruikers te spreken. Door zich vervolgens in te 

leven in deze personen en te proberen te denken als deze personen tijdens het ontwikkelproces, is de basis 

ontstaan van persona’s. Sindsdien krijgt het gebruik van persona’s een steeds grotere plek bij het beter 

afstemmen van producten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Niet alleen in de software-industrie, 

maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in marketing en communicatie.  

 

De verwachting is dat ook bij beleid persona’s kunnen worden ingezet om de doelgroep(en) beter te betrekken 

bij de ontwikkeling hiervan. Zeker in een complex veld als de langdurige zorg kunnen persona’s 

beleidsmedewerkers helpen om inzicht te krijgen in de doelgroep(en). Dankzij de inzet van een persona is het 

mogelijk om kenmerken, ervaringen, vragen en problemen in beeld te brengen en krijgt een doelgroep zo één 

gezicht. De gevolgen van beleid kunnen beter worden overzien en acties die hierop moeten worden genomen 

kunnen zo beter worden doordacht. 

 

3. Aanpak 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is het onderzoek opgedeeld in twee actielijnen. Dit zijn 

het ‘verzamelen van informatie voor een persona’ en het ‘verzamelen van ervaringen met persona’s binnen de 

overheid’. In de eerste actielijn is zoveel mogelijk informatie verzameld om zo zelf een persona te kunnen maken 

over de doelgroep. Het benaderen van de doelgroep bleek echter lastiger dan in eerste instantie werd gedacht. 

Onder andere de privacywetgeving en de afzender VWS zorgden voor onrust bij de benaderde zorginstellingen. 

Dit had als gevolg dat de zorginstellingen niet bereid waren om mee te werken of het proces dusdanig werd 

vertraagd dat het niet haalbaar bleek om in dit onderzoek zelf een persona te maken. 

 

In goed overleg met de begeleider en opdrachtgever is dan ook besloten om de focus volledig op de tweede 

actielijn te richten. Hierin was het doel om kennis te verzamelen over het gebruik van persona’s binnen de 

(Rijks)overheid. Samen met de overheidsbrede kenniscommunity Gebruiker Centraal is een brainstormsessie 

georganiseerd om ambtenaren en andere professioanals die ervaring hebben met persona’s bij elkaar te 

brengen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in april en er waren 25 deelnemers aanwezig uit verschillende 

organisaties binnen het private en het publieke domein, waaronder adviesbureaus, brancheorganisaties, 

verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en lokale overheden. Tijdens deze brainstormsessie 

discussieerden zij op een interactieve manier over verschillende thema’s, zoals de meerwaarde van persona’s in 

beleid, de valkuilen hierbij en het betrekken van burgers.  

 

Naast de brainstormsessie zijn een aantal aanvullende interviews afgenomen met experts. Hierin werden de 

thema’s van de brainstormsessie aan hen voorgelegd en werd hier waar nodig dieper op ingegaan. 
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“[Persona’s zijn] een 

middel om in de huid van 

de gebruiker te kruipen.” 

“Beleid schrijf je niet alleen 

voor een organisatie, maar 

ook voor een persoon, een 

gebruiker.” 

“Het is gevaarlijk om wel 

een persona te gebruiken, 

maar de gebruiker niet te 

spreken.” 

4. Onderzoeksresultaten  
De uitkomsten van de brainstormsessie en interviews kunnen gegroepeerd worden in een aantal thema’s. In dit 

hoofdstuk wordt achtereenvolgens de waarde van persona’s in beleid, het maken van een persona en het 

succesvol inzetten van persona’s behandeld. 

 

4.1 De waarde van het gebruik van persona’s in beleid 

De waarde van persona’s ligt volgens de experts niet in het gebruik van persona’s zelf, maar aan de manier 

waarop ze worden gebruikt. Uit het oogpunt van de expert is de persona dus geen methodiek die bij voorbaat 

meerwaarde heeft voor beleid. Echter, persona’s kunnen wel een hulpmiddel zijn om niet alleen vanuit de 

abstracte systeemwereld te denken, maar ook vanuit de daadwerkelijke leefwereld van de praktijk te redeneren. 

In de systeemwereld wordt vooral gedacht vanuit beleidskaders, processen en de theorie bij de overheid en het 

veld, terwijl in de leefwereld aandacht is voor hoe de burger het beleid daadwerkelijk ervaart. De spanning 

tussen wat een overheidsorganisatie kan ervaren als effectief 

beleid tegenover hoe dit beleid daadwerkelijk ervaren wordt 

door de gebruiker bij de uitvoering ervan kan met behulp van 

persona’s worden verkleind. 

 

Persona’s helpen dus om vanuit het perspectief van een specifieke (groep) gebruiker(s) te denken en dit 

perspectief mee te nemen in het beleidsproces. Hierin heeft een persona vooral haar meerwaarde in het begin, 

wanneer het beleid wordt ontworpen. Zo kan er rekening gehouden worden met de wensen en behoeften van de 

doelgroep en kunnen de gevolgen van het beleid, inclusief eventuele onvoorziene neveneffecten, beter in kaart 

worden gebracht. Persona’s helpen daarbij ook om specifieke (sub)doelgroepen, die anders wellicht vergeten 

zouden worden of niet te benaderen zijn, mee te nemen. 

 

Hoewel persona’s dus een goed hulpmiddel kunnen zijn om bewustwording over het perspectief van de gebruiker 

te creëren, is dit geen gegeven. Om de inzet van persona’s ook echt meerwaarde te geven binnen beleid is het 

van belang om eerst te bepalen of de inzet van een persona een nuttige keuze is. In hoeverre het zinnig is om 

persona’s in te zetten bij beleidsontwikkeling is sterk afhankelijk van de specifieke casus. Experts benadrukken 

meermaals het belang van de problematiek die je aankaart met een persona. Een persona is met name geschikt 

om een maatschappelijk vraagstuk in kaart te brengen, omdat dit problemen zijn die gaan over de mensen voor 

wie je beleid maakt. Hoe minder beleid gaat over de gebruiker, des te minder toepasbaar is een persona. De 

maatschappelijke vraag, en dus het doel dat je wilt bereiken, dient duidelijk te zijn om de beslissing te maken of 

de inzet van persona’s geschikt is voor een beleidsvraagstuk. Als 

bepaald is dat de persona een nuttig hulpmiddel is voor beleid, 

dan zal de persona op de juiste manier moeten worden gemaakt 

en vervolgens goed worden ingezet in beleid om ook echt van 

meerwaarde te zijn. Enkel dan zal de persona echt van 

meerwaarde zijn. 

 

4.2 Maken van een persona in beleid 

Zodra duidelijk is dat de inzet van een persona als hulpmiddel kan dienen voor het maken van beleid, dan is het 

van belang om de persona op de juiste manier te maken. Hierin is niet alleen het onderzoek naar de wensen en 

behoefte van de doelgroep van belang, maar ook de vorm waarin je de persona presenteert. 

4.2.1 Gedegen onderzoek als basis: betrek de gebruiker 

Vanuit de experts is er consensus over het feit dat een goede 

persona niet achter een bureau kan worden gemaakt. Dit wil 

zeggen dat een persona niet enkel op basis van statistieken of 

enkel op basis van eigen persoonlijke ervaringen moet worden 

gemaakt. Het gebruik van enkel statistieken brengt het 

‘waarom’ niet goed in beeld: waarom hebben mensen bepaalde 

behoeftes of wensen? Daarnaast zitten mensen zelf vol met 

aannames over andere mensen, waardoor het maken van een persona op enkel eigen persoonlijke ervaringen 

mogelijk niet de juiste weergave geeft. Gedegen onderzoek is daarom nodig om te voorkomen dat het ‘waarom’ 

niet goed ingebed is in de persona of dat de persona gebaseerd is op (verkeerde) aannames. De manier waarop 

dit onderzoek wordt aangepakt kan verschillen. Een voorwaarde voor gedegen onderzoek is in ieder geval het 

betrekken van de doelgroep om zo het ‘waarom’ goed in beeld te brengen.  
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“Zonder mensen te 

betrekken is er geen 

persona mogelijk.” 

“Zet de gebruiker 

centraal, wees pas 

tevreden als je 

gebruiker het is.” 

“De persona moet niet als 

dogmatisch instrument 

gebruikt worden waar je 

alles aan ophangt.” 

De onderzoeksaanpak die wordt gebruikt, is daarbij ten dele afhankelijk van het doel waarvoor de persona 

uiteindelijk dient. Hoewel een persona niet enkel gebaseerd zou moeten worden op statistiek, kan data zeker een 

goed fundament zijn waarop persona’s worden gebaseerd. Uiteindelijk zal er echter ook altijd met de gebruiker 

gepraat moeten worden. Dit kan op twee verschillende fasen in het ontwikkelproces. 

 

De eerste mogelijkheid is om de gebruiker direct bij het begin te 

betrekken. Hierbij kunnen interviews en workshops met de gebruiker 

gebruikt worden om patronen te identificeren op basis waarvan een 

persona vorm kan krijgen. Hierbij wordt net zo lang doorgegaan met 

interviews en/of workshops totdat er geen nieuwe informatie meer uit 

deze sessies naar voren komt. Deze methode heeft echter ook zijn beperkingen. Zo kunnen interviews, 

afhankelijk van de casus, als gevolg van sociaal-wenselijke antwoorden een niet volledig waarheidsgetrouw beeld 

geven. Daarnaast moet ervoor gewaakt worden dat de interviews een voldoende representatief beeld geven van 

de doelgroep. Het is daarom wenselijk om de persona, zodra deze gereed is, weer bij de gebruiker te valideren.  

 

In de tweede mogelijkheid wordt de gebruiker (ook) in een latere fase 

betrokken bij het maken van de persona. De persona wordt dan al 

grotendeels gebaseerd op literatuur en statistieken, waarna de gesprekken 

met de gebruiker vooral ter validatie dienen.  

 

Het belang van het betrekken van de gebruiker bij het maken van een 

persona is dus groot. Dit maakt het dus ook lastig om persona’s te maken van doelgroepen die moeilijk te 

bereiken zijn. Terwijl juist hier het gebruik van persona’s een grote meerwaarde kan hebben. Het is immers 

(juist) ook belangrijk vanuit hun perspectief te denken. Als direct contact met de gebruiker niet mogelijk blijkt, 

bijvoorbeeld ook niet via bijeenkomsten of koepelorganisaties, kan er gebruikgemaakt worden van intermediairs. 

Bij deze (nood)oplossing maak je gebruik van de kennis van bijvoorbeeld familieleden, verzorgers of 

mantelzorgers van de doelgroep.  

 

Validatie door middel van toetsing betekent niet automatisch dat je de daadwerkelijke persona met de 

doelgroep, of zelfs publiekelijk, moet delen. Enkele experts zijn terughoudend en sceptisch over het delen van de 

persona zelf. Een persona kan namelijk confronterend zijn voor de doelgroep, waardoor het heftige reacties kan 

oproepen. Deze confrontatie zal hoger zijn voor gevoelige gegevens - denk aan sociaalpsychologische effecten 

zoals de mate van zelfstandigheid - dan voor demografische gegevens zoals leeftijd. Het publiekelijk delen van 

een persona wordt door een experts überhaupt niet aangeraden. Vanuit het Informatieberaad zijn persona’s 

publiekelijk gedeeld, waarna op Twitter heftige reacties kwamen van mensen die zich beledigd voelde door de 

representatie van de persona. 

4.2.3 Keuze voor de vorm van persona 

De vorm of een layout van een persona heeft geen vast format, ondanks het feit dat allerlei sjablonen op 

internet wel deze indruk kunnen wekken. De vorm die van meerwaarde kan zijn is afhankelijk van het 

beleidsvraagstuk en de bestuurlijke stijl waarmee hier omgegaan wordt. Afhankelijk van het beleidsvraagstuk en 

de vragen die daaromheen bestaan zal de persona vormgegeven moeten worden. 

 

De vorm van de persona hangt samen met de diepte, ook wel 

de gelaagdheid, van de persona. De ervaring van een expert 

binnen beleid is dat het goed werkt om vanaf het begin het 

gehele team mee te laten denken over de diepte van een 

persona, zodat er door middel van discussie gezamenlijk kan 

worden gewerkt naar het doel van de persona in het 

beleidsvraagstuk. Niet alleen zorgt dit voor een persona die beter aansluit bij het vraagstuk, het kan ook 

bijdragen aan een hogere acceptatie van de mensen die betrokken zijn in het beleidsproces.  

 

De diepte van een persona bestaat onder andere uit de hoeveelheid demografische gegevens en hoe specifiek 

deze zijn, de wensen, behoeften en het beeldmateriaal. De diepte die wordt gegeven moet goed worden 

afgewogen. Enerzijds is een persona meer dan een opsomming van demografische gegevens. Een persona bevat 

immers ook ervaringen, wensen en behoeften van de doelgroep. Anderzijds moet een persona niet te specifiek 

en te diepgaand zijn, aangezien het dan een karikatuur kan worden. Een overdaad aan details, waaronder 

demografische gegevens, hobby's en foto’s, kan een persona dermate specifiek maken dat deze niet langer meer 
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“Als uitvoering in het 

verlengde van beleid ligt 

dan heeft het betrekking 

op één persona.” 

representatief is voor de doelgroep. Hiermee schiet de persona het doel voorbij. Details die niet relevant zijn 

voor het betreffende beleidsvraagstuk kunnen dus beter achterwege gelaten worden. Daarbij is ook nog 

belangrijk om te realiseren dat een persona geen representatie is van het gemiddelde van de doelgroep. Voor 

bijvoorbeeld de demografische gegevens geldt dus ook dat deze niet precies gemiddeld hoeven te zijn.       

 

Momenteel wordt er een verschuiving opgemerkt in de vorm van persona’s. Waar eerst vaak persona’s met een 

uitgebreide omschrijving werden gebruikt, lijkt dit nu meer te verschuiven naar korte teksten waarin men de 

werkelijke frustraties en doelen van de mensen vastlegt in een scenario. Hierdoor wordt het meer een reis dan 

een omschrijving van karakteristieken. Hiermee kan echter hetzelfde effect worden bereikt. Wel moeten dan het 

gedrag, de persoonlijkheid en kenmerken die bevorderend of belemmerend zijn voor het beleidsvraagstuk 

worden beschreven, zodat de frustraties en beweegredenen van de doelgroep goed naar voren komen. 

4.2.3 Gezamenlijk doel 

Idealiter is het maken van een persona een gezamenlijke inspanning en niet het werk van één persoon. Niet 

alleen helpt dit om aannames te voorkomen, het helpt ook om vanuit een gezamenlijk doel te denken en scherp 

te houden voor wie het beleid gemaakt wordt. Door samen ter plekke een persona te maken en te discussiëren 

over de diepte en invulling van de persona kan een beter beeld geschetst worden over hoe de gebruiker denkt en 

vanuit welke belangen of gedachten hij of zij handelt. 

 

Vaak heeft beleid ook betrekking op de uitvoering, waardoor beleid 

en uitvoering in elkaars verlengde liggen. Wanneer beleid en 

uitvoering zo met elkaar verbonden zijn, leidt dit niet per definitie 

tot een goede samenwerking. Het is raadzaam om de uitvoering 

dan ook direct te betrekken bij het maken van de persona en zij 

kunnen deze persona wellicht ook gebruiken. In hoofdlijnen kunnen 

de persona’s dan gelijk zijn, maar de gelaagdheid en accenten kunnen echter verschillen. Beleid opereert op een 

abstracter niveau, terwijl de uitvoering concreter is. 

 

Het maken van een persona kan door het uitvoeren van kwantitatief onderzoek (o.a. statistiek), kwalitatief 

onderzoek (vinden en spreken van de gebruiker) en de validatie een aanzienlijke tijdsinvestering vragen. Hoewel 

het maken van een persona uitbesteed kan worden aan een externe partij gaat hiermee wel een belangrijk 

leerelement verloren. De meerwaarde van een persona komt namelijk al naar voren bij het creëren van de 

persona. Door na te denken over de kaders van een persona, de relevante karakteristieken, wensen en 

behoeften van iemand, leeft men zich al in in de gebruiker. Door bovendien op zoek te gaan naar statistieken 

over de doelgroep en met hen te spreken, wordt het al makkelijker om vanuit het perspectief van de doelgroep 

te redeneren. 

 

4.3 Succesvol werken met persona’s in beleid 

Het goed maken van een persona is slechts een onderdeel om een persona tot meerwaarde te laten komen in 

beleid. Als de persona’s er eenmaal zijn, moet die ook goed ingezet worden bij het beleidsvraagstuk. Dit is 

succesvol als het maken van een persona gezien wordt als een iteratief proces, men bewust is van de 

houdbaarheid van een persona en wanneer acceptatie in het team gewaarborgd kan worden. 

4.3.1 Ervaar het als een iteratief proces, maar let op de houdbaarheid  

Ongeacht de manier waarop een persona ontwikkeld is, is het belangrijk om niet te lang in de ontwikkelingsfase 

van een persona te blijven steken. Een persona hoeft niet direct perfect te zijn, maar kan ook tijdens het gebruik 

ervan nog doorontwikkeld worden. Door nieuwe invloeden, zoals politieke beslissingen, nieuwe inzichten na 

validatie of landelijke gebeurtenissen, kunnen aanpassingen nodig zijn. Een persona is dus nooit echt af. 

 

Hoewel persona’s nooit af zijn, geldt dit adagium natuurlijk slechts tot op een zekere hoogte. Eindeloos blijven 

itereren op een bestaande persona komt de geloofwaardigheid van de persona uiteindelijk niet ten goede. Zeker 

als je eigenschappen of karakteristieken van een persona moet gaan veranderen, is het verstandig om na te 

denken over een nieuwe persona. Persona’s hebben een houdbaarheidsdatum. Hoe lang men een persona kan 

blijven gebruiken, verschilt dan weer per casus. Sommige persona’s zijn immers zeer situationeel, terwijl andere 

persona’s voor meerdere vraagstukken gebruikt kunnen worden. In beginsel moet je er echter niet vanuit gaan 

dat je een persona kunt hergebruiken. Je bouwt de persona immers op die wijze dat het resultaat optimaal is 

voor het vraagstuk waar je de persona op dat moment voor in wilt zetten.  
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Of je een persona nu voor een andere casus wilt inzetten of niet, het is altijd belangrijk om een persona te 

blijven toetsen op correctheid en toepasbaarheid. De wereld blijft namelijk niet stilstaan en dat heeft zijn 

weerslag op het gedrag en de wensen van je doelgroep, waardoor een persona mogelijk niet meer aansluit op de 

veranderende wereld. Wetgeving, het politiek klimaat en tal van andere factoren veranderen continu en dus is 

het belangrijk om te toetsen of eerder verzamelde informatie en gedane aannames bij het maken van de 

persona nog actueel zijn. Kleine veranderingen kun je daarbij dus gewoon bij de bestaande persona doorvoeren, 

als onderdeel van het iteratief proces, terwijl bij grootse veranderingen een nieuwe persona maken verstandiger 

kan zijn. Ook bij tegenvallend beleid zal moeten worden getoetst of de persona die gebruikt is wel correct is 

geweest. 

4.3.3 Acceptatie in beleidsteam 

Bij het daadwerkelijk succesvol inzetten van persona’s draait het uiteindelijk niet alleen om de inhoudelijke eisen 

waar een persona aan zou moeten voldoen. Wil een persona van meerwaarde zijn, dan dient de methodiek 

geaccepteerd te worden als werkwijze binnen de organisatie. Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor 

acceptatie is dat de persona van ‘iedereen’ moet zijn. Het nut van de persona an sich, en waarom deze bij deze 

casus wordt ingezet, moet niet slechts worden ingezien door een individu, maar door iedereen die inhoudelijk 

betrokken is bij het maken van het beleid. Enkel dan gaat de persona, en daarmee het perspectief van de 

gebruiker, echt leven. Als een collega toch twijfelt over de betrouwbaarheid van de persona, dan kan 

aangegeven worden dat de persona gebaseerd is op gedegen onderzoek.  

 

Daarnaast kan adoptie van persona’s afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeuren. Een collega in het team kan 

meer van feiten en cijfers zijn, waardoor er mogelijk minder aansluiting is met het weergeven van wensen en 

behoeften binnen een fictief persoon zoals de persona. Door deze personen mee te nemen in het maakproces 

van de persona kunnen feiten meer plaats krijgen in de vorm van de persona (zie bijvoorbeeld: 

https://www.opaz.info/jochem).  

 

Tot slot is het mogelijk dat mensen die het gebruik van persona’s een slecht idee vinden al denken te weten wie 

de gebruiker is en de persona daardoor als een onnodige simplificatie ervaren. Tegelijk is dit vaak een gevaar, 

omdat het denken wie de gebruiker is mogelijk stigmatiserend is en niet gevalideerd is. Hier geldt dat het 

belangrijk is om de aannames te testen. 

  

https://www.opaz.info/jochem
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5. Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten is een stroomdiagram opgesteld dat concrete invulling geeft aan de 

centrale vraag van dit onderzoek: Hoe kunnen persona’s ingezet worden om beleid in de langdurige zorg beter te 

laten aansluiten bij de gebruiker? 
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1. De eerste afweging die gemaakt moet worden is of het beleidsvraagstuk direct de gebruiker raakt. 

Indien dit niet het geval is en daardoor de gebruiker te ver van een beleidsdirectie af staat is een 
persona geen geschikt hulpmiddel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een beleidsdirectie beleid 
schrijft voor een gemeente of zorgorganisatie en deze instantie dit nog moet vertalen naar hun eigen 
beleid. 

 

2. Als er al een persona beschikbaar is dan zal deze gevalideerd moeten worden op correctheid en 

toepasbaarheid voor het huidige beleidsvraagstuk bij de gebruiker. Een persona heeft namelijk een 
houdbaarheidsdatum die onderhevig is aan politieke veranderingen en tal van andere factoren.  

 

3. Mocht er nog niet eerder een persona gemaakt zijn, dan moet worden afgewogen of er genoeg tijd is 

binnen het team om zelf een persona te maken. Reserveer genoeg tijd om de doelgroep te spreken, 
aangezien eventuele goedkeuring van (zorg)organisaties om gebruikers te spreken tijd kost en events 
waar de mogelijke gebruiker gesproken kunnen worden niet alledaags plaats zullen vinden. 

 

4. De belangrijkste stap bij het maken van een persona is het spreken van de doelgroep over hun 

wensen en behoeften. Het is belangrijk om genoeg mensen uit de doelgroep te spreken. Dit punt is 

bereikt op het moment dat er geen nieuwe informatie meer wordt opgehaald in de interviews. Als het 

niet lukt om met de doelgroep in contact te komen, kan ervoor gekozen worden om met intermediairs te 

spreken die de doelgroep representeren. Als ook dat niet lukt, dan is een persona niet geschikt. 
 

5. Ideeën, aannames en opgehaalde informatie die gebruikt worden voor de persona zullen altijd 

gevalideerd moeten worden met de gebruiker. Belangrijk is om te praten met de gebruiker in plaats van 

over de gebruiker. Een persona is valide wanneer het praten met de gebruiker geen afwijkende 

inforamtie geeft. Bij minimale aanpassingen kan de persona na deze aanpassing alsnog doorgaan voor 

valide. Niet valide betekend dat bij het gesprek met de gebruikers dermate veel nieuwe informatie eruit 

komt, dat teruggaan naar de basis is betere beslissing is.   

 

6. Er kan voor gekozen worden om het maken van persona’s uit te besteden aan een externe partij, 

bijvoorbeeld als er sprake is van tijdsgebrek. Houd er dan wel rekening mee dat er een leerelement voor 

het team verloren gaat.  
 

7. Betrek de juiste mensen bij het maken van een persona. Een persona maak je niet alleen, maar maak 

je met een team. Dit zorgt voor acceptatie en een beter beeld van de gebruiker. Dit team betreft 

iedereen die betrokken is bij het maken van de beleidskaders. Indien de uitvoering in het verlengde van 

het beleid ligt, is het raadzaam om beide partijen te betrekken om een kloof te voorkomen. Uitvoering 

en beleid kunnen in de basis dezelfde persona gebruiken, maar met andere accenten.  

 

8. Mocht er bij het team al een beeld zijn van de doelgroep en haar behoeftes, dan moeten deze 

aannames gevalideerd worden door met de doelgroep in gesprek te gaan. Is er nog geen beeld van de 

doelgroep of zijn de aannames over de doelgroep niet valide, dan is het van belang dat er deskresearch 

wordt gedaan naar de groep op basis van literatuur en statistieken. 

 

9. Er is niet één juiste vorm van een persona. Het format en de diepte van een persona is afhankelijk 

van het beleidsvraagstuk en de persoonlijke voorkeur van het team. Enerzijds moet een persona de 

ervaringen, wensen en behoeften van de doelgroep bevatten, maar anderzijds moeten details die niet 

relevant zijn voor het desbetreffende beleidsvraagstuk achterwege gelaten worden (voor voorbeelden 

van de vorm, zie bijlagen 1 en 2).  

 

10. Als de persona gemaakt is en deze is gevalideerd door de doelgroep, is de persona klaar voor 

gebruik. Er zijn een aantal factoren voor het succesvol inzetten van persona’s, waaronder het maken van 

persona’s zien als een iteratief proces, de houdbaarheidsdatum van de persona en de acceptatie in het 

team. De persona kan continu doorontwikkeld worden. Een persona is nooit echt af. Hierbij moet wel de 

houdbaarheidsdatum in acht worden genomen, want het is niet de bedoeling dat een persona eindeloos 

wordt doorontwikkeld. De houdbaarheid van een persona verschilt per casus. Om ervoor te zorgen dat 

het hele team het gebruik van persona’s accepteert, is het van belang dat de beleidsmakers die 

inhoudelijk betrokken zijn bij het maken van het beleid mee worden genomen in het proces.  

 

11. Veranderen de politieke omstandigheden dusdanig dat iteratie niet meer voldoende is? Dan is het 

van belang dat er weer vanaf het begin af aan wordt bekeken hoe gebruikers betrokken kunnen worden 

bij het maken van het beleid.  
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Bijlage 1. Persona’s van LZ: Johanna en Marit 
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Bijlage 2. Andere voorbeelden van persona’s 
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