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Het recycle-plan is klaar: je weet 
waarom je gaat recyclen, welke 
‘recycle-stations’ je hiervoor gaat 
bezoeken en hoe de recycle-out-
put eruit moet zien. Nu wordt het 
tijd om echt aan de slag te gaan. 
De grootste uitdaging bij recyclen 
van informatie is het houden van 
overzicht. Soms heb je heel wat 
informatie te verstouwen. Hoe 
zorg je er dan toch voor dat je je 
hierin niet verliest en er de juiste 
dingen uithaalt? 

tekst renske van der spek

TIP 1 
GEBRUIK DE JUISTE ‘DETECTOR’
Een tip van een website over metaaldetec-
tors ( je ziet: voor alles is een website te vin-
den) is ook direct toe te passen op het recy-
clen van informatie: ‘Om zoveel mogelijk 
bodemvondsten te vinden in de tijd die je 
tot je beschikking hebt, raden we aan naar 
de juiste balans te zoeken tussen zwaai- 
snelheid, loopsnelheid, graafdiepte en  
discriminatie. Daarbij moet rekening  
worden gehouden met het terrein en de 
verwachte vondsten.’ 
Zo is het ook als je bestaande informatie 
doorneemt: jouw recycledoelstelling be-
paalt welk type detector je gaat gebruiken. 
Het type informatie dat je verwacht te vin-
den of het type bestand waar je doorheen 
moet akkeren heeft gevolgen voor je 
leessnelheid en graafdiepte. Wanneer je in-
spiratie zoekt voor nieuwe innovaties ge-
bruik je een andere detector dan wanneer je 
een SWOT voor je merk probeert te maken.

TIP 2 
VERZAMEL EERST EN GA  
DAN PAS VERDER
Alle informatie die je bovenhaalt met je de-
tector en die je op het eerste gezicht nuttig 
lijkt, verzamel je in een apart bestand. Ver-
geet niet de bron te vermelden zodat je het 
altijd gemakkelijk terug kunt vinden. Schrijf 
daarnaast op een post-it welke observatie je 
uit de informatie hebt gehaald en houd  
de post-its apart. Bewaar het filteren en  
selecteren voor later, focus eerst op het  
bovenkrijgen van alle ‘schatten’. Het ver- 
zamelbestand kun je later gebruiken als  
naslagwerk of bijvoorbeeld als bron voor  
je eindpresentatie.

TIP 3
COMBINEER EN LEG VERBANDEN
Zodra je klaar bent met schatgraven, kun je 
de post-its gaan combineren en clusteren. 
Welke observaties lijken bij elkaar te passen 
of vullen elkaar aan? Wat gebeurt er als je ze 
combineert? Vaak leidt het combineren tot 
inzichten waar je anders niet achter zou zijn 
gekomen. Dit is de moeilijkste stap in het 
recycle-proces: het vereist dat je verder kijkt 
dan de oppervlakkige feiten, en je moet in 
staat zijn dingen te combineren om het 
waarom erachter te begrijpen. Houd ook 
daarbij weer je recycling-doelstelling in het 
achterhoofd en zorg ervoor dat je busines-
spartners concreet iets met het advies kun-
nen doen. 

Je hebt bijvoorbeeld twee post-its:
1 Consumenten van product x klagen  

met name over de tegenvallende  
vlakke smaak.

2 40% van de Nederlanders denkt dat de 
beste manier om product x te bewaren 
de koelkast is en 25% weet het niet. 

Door deze feitjes met elkaar te combineren, 
kom je erachter dat mensen product x niet 
op de juiste manier bewaren, namelijk in de 
koelkast. Het is bewezen dat dit de smaak 
vlakker maakt. Door deze twee feitjes te 
combineren, kom je erachter dat consu-
menten zelf een betere smaak in de hand 
hebben door hen voor te lichten over hoe 
product x bewaard moet worden. 1+1=3

TIP 4
MAAK INFORMATIE LATER 
GOED VINDBAAR
Mocht je ondanks een goed recycleplan 
toch nog interessante informatie vinden 
die misschien niet direct van toepassing is 
voor dit project, maar wel later van nut zou 
kunnen zijn, zorg er dan voor dat je deze 
informatie ‘tagt’ en handig opslaat. Daar-
naast kun je handige bestanden en links 
opslaan en gemakkelijk terugvinden in de 
programma’s Evernote of Pocket. Dit kun je 
uiteraard ook doen voor de bestanden die 
wel nuttig bleken te zijn.

Volgende keer in Clou bespreek ik hoe je  
de nieuwe inzichten op een aantrekke- 
lijke manier kunt laten landen in jouw  
organisatie. «
renske van der spek is oprichter van keep 

walking, bureau voor marketinginformatie-

recycling en consumer insight-advies  

(www.keepwalkinginsights.nl). 
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