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Rol van Marketing(communicatie) m.b.t. komen tot in projectaanvraag beoogde 

resultaten 
In de onderstaande tabel wordt aangeven m.b.t. welke in de aanvraag beoogde resultaten 

marketing( communicatie) een rol heeft gespeeld en wat de zichtbare resultaten zijn.  

Beoogde resultaten in 
aanvraag 

Activiteiten waar 
marketing(communicatie)een 
rol heeft gespeeld 

Zichtbare resultaten 

Beschrijving integrale 
dienst op hoofdlijnen, 
die per particuliere 
woning op maat kan 
worden gemaakt 

1. Brainstormsessies op o.a. 
projectgroep 
bijeenkomsten met 
ondernemers mbt komen 
tot productontwikkeling en 
uitvoerbaarheid  

2. Evaluatie van de tussentijds 
opgeleverde fasen van de 
website met mogelijke 
leden van de marketing 
doelgroep 

Er is als integrale dienst een adviestraject 
ontwikkeld dat middels een film wordt 
beschreven voor leden van de doelgroep en 
geplaatst is op de voor dit project ontwikkelde 
website: 
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl 
en specifiek op de pagina 
 
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/
de-samenwerkende-bedrijven/ 
 
 

Overzicht van 
arrangementen van 
woningaanpassingen 
voor levensloopbe-
stendigheid 

1. Brainstormsessies op o.a. 

projectgroep 

bijeenkomsten met 

ondernemers m.b.t. komen 

tot productontwikkeling en 

uitvoerbaarheid  

 

Het ontwikkelen van arrangementen binnen 
de integrale dienst  leek niet logisch. Middels 
de film  
(https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/
de-samenwerkende-bedrijven/)wordt zicht 
baar gemaakt dat naar aanleiding van de 
individuele adviesgesprekken wordt gekomen 
voor een maatwerk oplossing voor iedere 
mogelijke burger/klant die niet binnen een 
arrangement te plaatsen is.  

Marketingcommunicati
e-strategie (en 
middelen) 

1. Feb. 2017 – juni 2017 
Onderzoek door People & 
Business Management 
student 1 naar o.a. 
samenwerkingsmogelijkhed
en van MKB-ers. 
Begeleider: docent CM 

2. Sept 2017-jan 2018: 
Onderzoek naar o.a. 
behoeften doelgroep door 
CM student 2. Begeleiders: 
docent CM en MKB bedrijf 

3. Sept-jan2018: onderzoek 
tbv komen tot com plan 
door student 3. Begeleider: 
docent CM 

 
 
 
 
 

1. Juni 2017  Scriptie student 1: 
Levensloopbestendig wonen in Horst aan 
de Maas. 

 
 
 

 
2. Jan 2018 student 2: Bijdehand Wonen in 

Horst aan de Maas. 
 
 
 
3. Jan 2018 Scriptie student 3: Door middel 

van goede communicatie de doelgroep 
overtuigen van de voordelen m.b.t. 
levensloopbestendig wonen, en daardoor 
de potentiele klant overhalen de dienst 
aan te schaffen.  

 
 
 

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/
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Beoogde resultaten in 
aanvraag 

Activiteiten waar 
marketing(communicatie)een 
rol heeft gespeeld 

Zichtbare resultaten 

4. Okt-jan 2018: onderzoek 
door onderzoeker lectoraat 
TidZ en docent CM 
 

5. April 2018: 
brainstormsessie met 
gemeente t.b.v. komen tot 
acties n.a.v. marketing 
communicatieplan: 
onderzoeker lectoraat TidZ 
en docent CM 
 

6. Jan- Juni 2018: Onderzoek 

door CE student 4  onder 

begeleiding van 

onderzoeker lectoraat TidZ 

en docent CM 

 
7. Mei-Juni 2018: overdracht 

van docent CM aan Mirjam 
Ubachs met onderzoek 
door Mirjam Ubachs 
 
 
 
 

8. Juli 2018: brainstormsessies 
met stuurgroep:  
ondernemers, lector en 
onderzoeker lectoraat TidZ 
en Mirjam Ubachs iswm 
FB4 
 

9. Juli en augustus  2018: 
werksessies met FB4: 
Mirjam Ubachs, verzamelen 
informatie t.b.v. vullen 
website (leden stuurgroep) 
 

10. September en oktober 
optimaliseren website en 
middels informatie op 
website ontwikkelen 
contentkalender materiaal 
voor aanvullende communi-
catiecampagne: Mirjam 
Ubachs i.s.w.m. FB4 
 

11. November 2018 tot en met 
juni 2019: Mirjam Ubachs 
 

4. Marketingcommunicatieplan door 
onderzoeker lectoraat TidZ 

 
 
5. Maildocument met afspraken 
 

 
 
 
 
 
 
6.  Juni 2018:  Scriptie CM student 4  mbt 

advies ontwerp website 
 
 
 
 
7. Aanpassing com plan met zichtbaar maken 

fasen marketing en marketing-
communicatieproces en bijbehorende 
communicatie matrix met concrete acties. 
Van hieruit komen tot communicatiebood-
schappen (bijlage 1) 

 
 
8. Definitief ontwerp website 

 
 
 
 
 
 
9. September: Opleveren website versie 1 
 
 
 
 
 
10. November 2018: opleveren website versie 

2  en contentkalender  
 

 
 
 
 
 
 
11. Start met uitvoeren en meten social media 

campagne (zie bijlage 2 en 5) 
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Beoogde resultaten in 
aanvraag 

Activiteiten waar 
marketing(communicatie)een 
rol heeft gespeeld 

Zichtbare resultaten 

12. December 2019: testen 
offline campagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Januari tot en met mei 

2019: ontwikkelen com. 
Campagne richting 
stakeholders o.a. 
brainstormsessies met 
Projectgroep tijdens 
projectgroep 
vergaderingen, 
bijeenkomsten met 
Ergotherapeute en lid 
Projectgroep: Mirjam 
Ubachs 

12. 2 advertenties in kerstperiode van 
103x100 mm in de papieren versie van 
weekblad Hallo Horst aan de Maas. De 
eerste keer in week 48 (voorpagina rechts 
onderaan voor 567 euro excl. Btw) en de 
tweede keer in week 51 (pagina 3 rechts 
onderaan voor 222 euro excl. btw.). Er is 
bewust gekozen voor week 48 en week 51 
omdat mensen in de kerstperiode meer 
vrije tijd hebben en er meer kans is om de 
advertentie te zien. Ook de positie op 
voorpagina en pagina 3 rechts onderaan is 
bewust gekozen omdat deze posities in 
het oog vallen bij het openslaan van het 
weekblad. De aandacht voor deze twee 
advertenties in de doelgroep is echter 
niet te meten en het effect van deze twee 
relatieve dure advertenties op de fase 
van awareness in de buyer journey, in 
verhouding tot een gepromoot bericht op 
facebook, blijft onbekend. 

 
 
 

 
 

13. Com. Plan richting Stakeholders: 
uitvoering bleek alleen haalbaar met 
samenwerking en bij voorkeur onder 
leiding van ondernemers uit de 
projectgroep (bijlage 4).  

Kwaliteitszorgplan, 
inclusief een 
instrument voor meten 
kwaliteit van geleverde 
dienst 

1. Panelonderzoek door 
Toponderzoek 
 
 
 

2. Resultaten  Social media 
campagne 

1. Mei 2019: rapport Publieke raadpleging 
onder de inwoners van Horst aan de Maas 
over levensloopbestendig wonen.  

 
 
2. Zie bijlage 2 en 5  
 

Toename opdrachten 
voor 
woningaanpassingen 
door betrokken MKB, 
tijdens en na de 
projectperiode.  

Het doel is komen tot 
bewustwording. Vanuit de fasen 
van de salesfunnel gedacht is 
deze bewustwording te 
benoemen in de eerste 3 fasen, 
namelijk die van awareness 

Zie Buyer Journey in Bijlage 5 
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Beoogde resultaten in 
aanvraag 

Activiteiten waar 
marketing(communicatie)een 
rol heeft gespeeld 

Zichtbare resultaten 

 (bieden van informatie en 
aanwakkeren van 
nieuwsgierigheid), inspiration 
(aanzetten tot denken over) tot 
en met fase 3 oftewel 
consideration (advies inwinnen 
of onderzoeken). De fasen 4 
purchase (overtuigen richting 
aankoop) en 5 loyalty 
(bevestiging van de koop en het 
voldoen aan de verwachting) 
zullen wellicht pas over enkele 
jaren bij de benaderde 
doelgroep aan bod komen 

Toename 
levensloopbestendige 
woningen in Horst aan 
de Maas 

Zie hierboven Zie Buyer Journey in bijlage 5 

Uitrol van de nieuw 
ontwikkelde kennis 
en/of integrale dienst 
naar andere 
gemeenten. 
 

Gedachte achter website naam De website 
www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl is 
een middel dat ontwikkeld is voor het 
structureel creëren en behouden van de 
hierboven beoogde bewustwording.  De 
centrale boodschap luidt: ‘als je toch gaat 
bouwen of verbouwen kun je ook voor 
hetzelfde geld je woning al 
levensloopbestendig maken’. Het accent ligt 
dan ook op het benadrukken van unieke 
voordelen voor de jongere doelgroep om hun 
woning tijdig levensloopbestendig te maken: 
comfort en veiligheid en niet zo zeer langdurig 
zelfstandig wonen. Middels objectieve 
informatie, o.a. weergegeven door korte 
filmfragmenten, worden de voordelen van het 
levensloopbestendig wonen voor alle 
leeftijden uitgelegd. Centraal staat eveneens 
de door de samenwerkende ondernemers en 
de gemeente ontwikkelde integrale dienst. Er 
is gekozen voor de domeinnaam 
Levensloopbestendigwonenlimburg.nl omdat 
het idee is om vanuit meerdere gemeenten 
samenwerkingsverbanden van ondernemers te 
laten aansluiten bij het in Host en de Maas 
opgestarte traject.   
 

Afstudeeropdrachten, 
stages en 
onderwijsmodulen 
voor studenten van 
verschillende HBO-
opleidingen op het 

4 scripties vanuit de 
Economische opleidingen 

1. Juni 2017  Scriptie CM student 1: 
Levensloopbestendig wonen in Horst aan 
de Maas. 

2. Jan 2018 Scriptie CM student 2 : Bijdehand 
Wonen in Horst aan de Maas. 

http://www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl/
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Beoogde resultaten in 
aanvraag 

Activiteiten waar 
marketing(communicatie)een 
rol heeft gespeeld 

Zichtbare resultaten 

gebied van levens-
loopbestendig maken 
van (particuliere) 
woningen 

3. Jan 2018 Scriptie CM student 3: Door 
middel van goede communicatie de 
doelgroep overtuigen van de voordelen 
m.b.t. levensloopbestendig wonen, en 
daardoor de potentiele klant overhalen de 
dienst aan te schaffen.  

4. Juni 2018:  Scriptie CM student 4  mbt 
advies ontwerp website 
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Bijlage 1: keuze communicatie boodschappen te gebruiken in communicatie uitingen 

t.b.v. de geselecteerde (burger) doelgroepen 
 

Aan: MKB ondernemer aangesloten bij het SIA RAAK MKB project Levensloopbestendig wonen in 

Horst aan de Maas 

Van: stuurgroep SIA RAAK MKB project 

Datum: 25-6-2018 

Betreft: formulering en keuze communicatie boodschappen te gebruiken in communicatie uitingen 

t.b.v. de geselecteerde (burger) doelgroepen. 

 

Input: 

A. Gedurende de stuurgroep vergadering van 13-6-2018 is de afspraak gemaakt om 

onderstaande tabel m.b.t. doelgroepen en communicatie boodschappen per doelgroep 

aan jullie voor te leggen. Als inleiding op de tabel wordt er nog  een korte uitleg geven van 

wat wij onder een communicatieboodschap verstaan en hoe deze  boodschappen worden 

verwerkt naar communicatie uitingen richting (burger)doelgroepen.  

B. Opdrachten aan projectgroep:  

1. Bekijk de voorbeelden van de mogelijke boodschappen die per dimensie (comfort, 

veiligheid, zelfstandig wonen en meerwaarde woning) in de tabel hieronder zijn 

geformuleerd en vul aan wat jullie missen dan wel arceer in rood wat in jullie optiek 

onjuist is. 

2. Arceer de (eventueel door jullie zelf geformuleerde of aangepaste boodschappen) in 

groen  die zeker moeten verwerkt in de communicatie uitingen richting burger 

doelgroepen. 

Contents 
Uitleg communicatieboodschappen behorende bij de in dit project geselecteerde 2 burger 

doelgroepen: ............................................................................................................................................8 

Tabel communicatieboodschappen per burgerdoelgroep ................................................................... 10 

 

 

Uitleg communicatieboodschappen behorende bij de in dit project geselecteerde 2 burger 

doelgroepen: 
Dimensies die in communicatieboodschappen m.b.t. dit SIA Raak MKB project moeten terug komen 

zijn: comfort, veiligheid, zelfstandigheid,  ontvangen van zorg, en meerwaarde woning. Deze 

dimensies zij reeds bepaald door eerder verrichte onderzoeken in het kader van dit SIA RAAK MKB 

project.  
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Een boodschap is hetgeen je aan de doelgroep wil communiceren. Om te zorgen dat de uitgezonden 

boodschap de ontvanger ook bereikt en dat de ontvanger de boodschap ook begrijpt zal de 

boodschap in een creatief concept met woorden en beelden moeten worden omgezet. Het is 

belangrijk om selectieve perceptie bij de burger doelgroepen oftewel de ontvangers van de 

boodschappen te voorkomen (de ontvanger moet immers  met de boodschap in contact komen 

oftewel de communicatie uiting met hierin de boodschap moet door de ontvanger opgemerkt 

worden, de boodschap moet begrepen worden en niet verkeerd geïnterpreteerd worden,  de 

boodschap moet ook worden herinnerd).  

De communicatieboodschap is onderdeel van de marketing communicatie strategie. In het proces 

om te komen tot een marketing communicatieplan is de communicatieboodschap onderdeel van de 

communicatie strategie. De stappen die achtereenvolgens moeten worden doorlopen om tot een 

afgerond communicatieplan te komen zijn: 

1. Bepalen marketingdoelgroep (de burgergroepen die uiteindelijk tot bepaald gedrag moeten 
komen). In ons project zijn dit de burgers  van 40-55jaar en  van 55-70jaar. -> is gedaan Deze 
twee doelgroepen zijn bepaald en beschrevene op basis van de resultaten uit  eerder onderzoek 
(verricht door Ergotherapie studenten en Business studenten evenals uit literatuur) en via 
besluitvorming in de projectgroep. De doelgroep vanaf 40 jaar is van tevoren in het voorstel 
afgebakend. Het terugbrengen naar slechts 2 burger doelgroepen is tijdens het project bepaald.  

2. Bepalen van de  communicatiedoelgroepen per marketingdoelgroep ( naast de 2 
burgerdoelgroepen ook beïnvloeders als buren, gemeente, huisarts, MKB ondernemers als 
makelaars, etc.)  is gedaan 

3. Bepalen van de communicatiedoelen per communicatiedoelgroep is gedaan 
4. Bepalen van de communicatiestrategie (boodschappen, positionering/propositie en creatieve 

concept (het creatief concept wordt normaal gesproken uitgewerkt door een com. bureau)) om 
de communicatie doelen per com doelgroep te behalen  moet nog worden gedaan  stap 1 is 
hierbij het bepalen van de boodschappen via onderstaande tabel.  

5. Bepalen van de  communicatie mix instrumenten per communicatiedoel per 
communicatiedoelgroep passende bij communicatiestrategie. De boodschap vertaald in een  
creatief concept moet consistent middels deze instrumenten worden overgebracht.  

6. Bepalen budget/kosten etc… 
 

Op dit moment zitten we dus in de fase dat we de communicatieboodschappen moeten gaan 

bepalen. We willen starten met de boodschappen die horen bij de communicatie doelgroepen 

burgers.  

We hebben het hier over een nieuw product voor de onderstaande 2 geselecteerde groepen van 

burgers: 

a) Burgers van 40-55 jaar die willen (ver) bouwen  of verhuizen zonder een auditieve-, cognitieve-, 

motorische- en of visuele beperkingen latente behoefte 

b) Burgers van 55-70 jaar die Burgers van 40-55 jaar die willen (ver) bouwen  of verhuizen zonder 

een auditieve-, cognitieve-, motorische- en of visuele beperkingen latente behoefte 

c) Niet meegenomen in dit project wordt de groep  burgers van > 55  jaar met beperkingen die 

willen (ver) bouwen Deze groep heeft al een manifeste behoefte oftewel is zich bewust van 

de noodzaak van levensloopbestendig (ver)bouwen.  Deze groep zal moeten worden aangezet 
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tot het vragen van advies. Ze moeten bewust worden gemaakt  dat advies vragen loont en 

slimmer is. 

Op dit moment hebben de geselecteerde 2  groepen nog geen klachten en is er dus latente behoefte 

aan dit nieuwe product (levensloopbestendig maken van woning bij bouwen, verbouwen of 

verhuizen). Deze  burgers moeten dus leren wat dit nieuwe product voor hen kan betekenen. De 

burgers moeten dus bewust worden gemaakt van de voordelen. Er moet worden gekomen  tot een 

categoriebehoefte, waarna de twee groepen van burgers  vervolgens behoefte aan kennis krijgen 

m.b.t. dit product. De burgers moeten als eerst stap  worden aangezet tot het opvragen van 

informatie m.b.t. het levensloopbestendig (ver)bouwen van hun woning.  

De boodschap zal dus de essentie van het product moeten overbrengen, dit wil zeggen dat de  

functionele voordelen van (het nadenken over) het levensloopbestendig (ver)bouwen van hun 

woning moeten worden gecommuniceerd. Hieraan gekoppeld moeten de voordelen voor de burger 

zelf van het levensloopbestendig (ver)bouwen worden overgebracht. Alleen door deze voordelen 

voor de burger specifiek te benadrukken kan men de vraag naar informatie over het 

levensloopbestending (ver)bouwen van de woning op gang brengen.  

Een informationele positionering ligt hier voor de hand. De eigenschappen horen dan bij de vier 

dimensies (zie onderstaande tabel)  verhogen van veiligheid, comfort, langer wonen in eigen woning 

en waarde eigen woning. Het gaat dus om de voordelen m.b.t. het gebruik van het product 

levensloopbestendig (ver)bouwen. We kunnen voor het formuleren van boodschappen gebruik 

maken van de ervaringen en/of de successen  die al in andere gemeenten of in Horst zijn bereikt 

m.b.t. het levensloopbestendig (ver)bouwen van de woning bij burgergroepen. Uit deze successen 

kunnen we ook boodschappen halen.  

 

Tabel communicatieboodschappen per burgerdoelgroep 
 

In de onderstaande tabel zijn in de vierde kolom ook de mogelijke boodschappen t.b.v.  de niet 

geselecteerde doelgroep > 55 jaar met gebreken in paars weergeven. Dit om te voorkomen dat we 

blijven terugvallen op boodschappen specifiek voor deze niet geselecteerde burger doelgroep. In 

oranje zijn ook al voorbeelden meegenomen hoe bepaalde boodschappen  zijn verwerkt in teksten 

in een creatief concept op bijv.  een website.  
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Mogelijke 
bood-
schappen 
per doel-
groep 
 
 
 
 
Per 
dimensie 
4 
Dimensies 

Geselecteerde 
doelgroep : 40-
55 jaar zonder 
beperkingen  

Geselecteerde doelgroep : 55-70 jaar 
zonder beperkingen zie ook: 
https://www.langzultuwonen.nl/ 

Niet geselecteerd: >55 jaar 
met beperkingen . Op 
volgende websites is staat 
deze doelgroep centraal: 
www.beterwoneninvoerenda
al.nl 
http://www.opplussen.nl 
www.wonenmetgemak.nl 
https://thuiscomfort.nl/the
ma/wat-is-een-
levensloopbestendige-
woning-.html# 

1: Comfort Toch al bezig 
met ver-
bouwen? Dan is 
het verstandig 
en eenvoudig 
om 
meerwaarde 
toe te voegen 
door het huis 
meer levens-
loopbestendig 
te maken. 
 
Levensloopbe-
stendig 
betekent dat 
een woning 
eenvoudig  
aangepast kan 
worden aan de 
behoefte van de 
bewoners. Wie 
wil dat niet? 
  
Waarom niet 
met een druk 
op de knop de 
gordijnen dicht, 
de rolluiken 
dicht en ‘het 
huis op slot’? 
wel zo handig. 
 
Uw woonhuis 
gastvrij maken? 
Waarom niet 
meteen llb? 
Waarom niet 
meteen 
comfortabel en 
drempelloos? 

Comfortabel (blijven) leven in je eigen 
huis, ook als zich veranderingen voordoen? 
Het kan nu al lonen! 
 
 
 
Levensloopbestendig betekent dat een 
woning eenvoudig aangepast kan worden 
aan de behoefte van de bewoners. Wie wil 
dat niet?  
 
Hou je woning ook toegankelijk ook in de 
toekomst 
 
Blijf genieten van je eigen woning. 
 
Blijf genieten van thuis wonen en pas je 
woning tijdig aan, aan  je veranderende 
leefsituatie.   
 
Uw huis gasvrij maken? Waarom niet 
meteen llb? Waarom niet meteen 
comfortabel en drempelloos? 
 
 
Creatief concept gemeente Roosendaal: 
Woont u in een fijn huis? Wilt u nog heel 
lang in uw vertrouwde buurt blijven 
wonen? Overweeg dan te investering in 
uw wooncomfort. 
 
Creatief concept: 
https://www.groupiuswonen.nl/levensloo
pbestendig-wonen/ 
Hoe fijn zou het zijn als uw woning met u 
mee zou groeien? Als u daardoor zeker zou 
weten dat u in dat huis altijd kunt blijven 
wonen – ook als u niet meer zo goed ter 
been wordt of op een gegeven moment 
zorg nodig heeft? Hiervoor is toekomst- of 
levensloopbestendig wonen bedacht: fijne 

Waarom zou je niet 
comfortabel kunnen blijven 
wonen in je eigen 
vertrouwde omgeving en 
huis? Met eenvoudige 
aanpassingen kun je je huis 
weer comfortabel en leefbaar 
maken aangepast om je eigen 
ongemakken.  
 
Maak je woning weer 
toegankelijk. 
Waarom zou je je niet laten 
adviseren over het weer 
comfortabel en veilig maken 
van je woning? Waarom zou 
je alles alleen willen 
uitzoeken? Hulp voorkomt 
ellende door dingen die je 
zelf weellicht vergeet of niet 
weet en dus  veel onnodige 
kosten.  

http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.opplussen.nl/
http://www.wonenmetgemak.nl/
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Mogelijke 
bood-
schappen 
per doel-
groep 
 
 
 
 
Per 
dimensie 
4 
Dimensies 

Geselecteerde 
doelgroep : 40-
55 jaar zonder 
beperkingen  

Geselecteerde doelgroep : 55-70 jaar 
zonder beperkingen zie ook: 
https://www.langzultuwonen.nl/ 

Niet geselecteerd: >55 jaar 
met beperkingen . Op 
volgende websites is staat 
deze doelgroep centraal: 
www.beterwoneninvoerenda
al.nl 
http://www.opplussen.nl 
www.wonenmetgemak.nl 
https://thuiscomfort.nl/the
ma/wat-is-een-
levensloopbestendige-
woning-.html# 

 
Als u toch wilt 
verbouwen, 
denk dan ook 
eens aan 
meteen goed 
verbouwen voor 
later. Loze 
leidingen, 
multifunctionel
e ruimte, nu 
voor de 
kinderen, later 
voor de ouders. 
 
Een woning 
kopen? Let eens 
ook eens op 
Praktische 
zaken zoals 
veiligheid, 
comfort, 
zelfstandigheid 
en zorg of beter 
gezegd LLBW 
verbouwen of 
kopen? Voor 
hetzelfde geld 
ook levens-
loopbestendig 
wonen. 
 
 

woningen die niet zichtbaar voorbereid 
zijn op de toekomst, waar u met plezier en 
comfort en vrijheid kunt wonen. 
 
Creatief concept; zet het leven naar uw 
eigen hand.  
 
 

Veiligheid Een veilige 
woonomgeving 
geldt voor alle 
leeftijden; 
vooral nu voor 
de kinderen; 
later vooral 
voor u zelf! 

Een veilige woonomgeving geldt voor alle 
leeftijden. Voor u nu, en voor de 
(klein)kinderen, en voor u later. 
 
Creatief concept: 
Lang zult u wonen: in een veiliger 
en comfortabeler huis. 

Bang om te vallen in je eigen 
huis? Hoe maak je je eigen 
huis weer veilig?  

http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.opplussen.nl/
http://www.wonenmetgemak.nl/
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Mogelijke 
bood-
schappen 
per doel-
groep 
 
 
 
 
Per 
dimensie 
4 
Dimensies 

Geselecteerde 
doelgroep : 40-
55 jaar zonder 
beperkingen  

Geselecteerde doelgroep : 55-70 jaar 
zonder beperkingen zie ook: 
https://www.langzultuwonen.nl/ 

Niet geselecteerd: >55 jaar 
met beperkingen . Op 
volgende websites is staat 
deze doelgroep centraal: 
www.beterwoneninvoerenda
al.nl 
http://www.opplussen.nl 
www.wonenmetgemak.nl 
https://thuiscomfort.nl/the
ma/wat-is-een-
levensloopbestendige-
woning-.html# 

 
Al eens 
uitgeschoten in 
de douche of bij 
het bad? dat 
kan anders. 
 
Als eens van de 
trap gevallen of 
over een 
drempel 
gestruikeld? 
Dat kan anders 

Woont u in een fijne buurt? En zou u graag 
nog heel lang in uw vertrouwde omgeving 
willen wonen? Denk er dan eens over na 
om uw huis nú veiliger en comfortabeler te 
maken. Hoe dat kan? Kijk hier gerust rond 
en laat u verrassen. 
 

Zelfstan-
digheid/ 
Ontvan-
gen zorg 
(eventu-
eel eigen 
ouders) 

Wilt u ouders 
op leeftijd 
ontvangen of 
zelfs verzorgen? 
Een 
levensloopbeste
ndige woning 
biedt vele 
voordelen. 
 
Denk vooruit en 
zorg dat je niet 
inde situatie 
komt van je 
ouders en 
grootouders 
waarin je in alle 
haast je huis 
moet 
verbouwen om 
zelfstandig  
kunnen blijven 
wonen. 
 
Gepland werk  
leidt altijd  tot 
betere en 

De inrichting van woning bepaalt in grote 
mate of u er kunt blijven wonen op latere 
leeftijd! Investeer nu in uw 
onafhankelijkheid.  
 
Creatief concept 
http://www.jjdehaas.nl/levensloopbesten
dig-wonen/:   Zo gezond mogelijk ouder 
worden en zijn is iets wat we allemaal voor 
ogen hebben. De leefomgeving is daarbij 
erg belangrijk. We willen liefst zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
functioneren in de eigen vertrouwde 
omgeving. Het huis waarin je woont kan 
daarbij een bepalende factor zijn. Door uw 
huis tijdig levensloopbestendig te maken 
kan de noodzaak tot verhuizing later, 
aanzienlijk verkleind worden. 

Door aanpassingen in je hui 
sof je vertrouwde  omgeving 
kun je nog lang  zelfstandig 
blijven wonen in eigen 
vertrouwende omgeving. 
Laat je adviseren… 
 
Blijf zelfredzaam voor de 
komende jaren ook in uw 
eigen woning.  

http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.opplussen.nl/
http://www.wonenmetgemak.nl/
http://www.jjdehaas.nl/levensloopbestendig-wonen/
http://www.jjdehaas.nl/levensloopbestendig-wonen/
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Mogelijke 
bood-
schappen 
per doel-
groep 
 
 
 
 
Per 
dimensie 
4 
Dimensies 

Geselecteerde 
doelgroep : 40-
55 jaar zonder 
beperkingen  

Geselecteerde doelgroep : 55-70 jaar 
zonder beperkingen zie ook: 
https://www.langzultuwonen.nl/ 

Niet geselecteerd: >55 jaar 
met beperkingen . Op 
volgende websites is staat 
deze doelgroep centraal: 
www.beterwoneninvoerenda
al.nl 
http://www.opplussen.nl 
www.wonenmetgemak.nl 
https://thuiscomfort.nl/the
ma/wat-is-een-
levensloopbestendige-
woning-.html# 

goedkopere 
resultaten…  
Denk vooruit  
en voorkom een 
niet doordachte 
noodsituatie 
t.b.v. het 
zelfstandig 
kunnen blijven 
wonen in je 
eigen huis.  
 
Zelfstandig wo-
nen zal ver-
anderen van 
een wil in een 
must.. Denk 
hier dus tijdig 
over na. 
 
De voordelen 
van ouders in 
huis: oppas, 
klussen, 
boodschappen, 
onderhoud, 
wordt gedaan 
terwijl je aan 
het werk bent 
 
Raar maar waar: 
een rolstoel-
geschikte 
woning is ook 
handig voor een 
kinderwagen en 
het verzorgen 
van een kind. 
  

http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.opplussen.nl/
http://www.wonenmetgemak.nl/
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Mogelijke 
bood-
schappen 
per doel-
groep 
 
 
 
 
Per 
dimensie 
4 
Dimensies 

Geselecteerde 
doelgroep : 40-
55 jaar zonder 
beperkingen  

Geselecteerde doelgroep : 55-70 jaar 
zonder beperkingen zie ook: 
https://www.langzultuwonen.nl/ 

Niet geselecteerd: >55 jaar 
met beperkingen . Op 
volgende websites is staat 
deze doelgroep centraal: 
www.beterwoneninvoerenda
al.nl 
http://www.opplussen.nl 
www.wonenmetgemak.nl 
https://thuiscomfort.nl/the
ma/wat-is-een-
levensloopbestendige-
woning-.html# 

Meer-
waarde 
woning 

Een levens-
loopbestendige 
woning laat zich 
makkelijker 
verkopen! 
 
Levensloop-
bestendig 
maken van je 
woning  is slim  
investeren in de 
toekomst. 
  
Meer ruimte in 
je woning-> je 
woning wordt 
meer waard 
 

Een levensloopbestendige woning laat zich 
makkelijker verkopen! 
 
Levensloopbestendig maken van je woning  
is slim  investeren in de toekomst 

Aanpassingen om uw huis 
aan te passen aan uw eigen 
gezondheid zullen niet alleen 
u nu op dit moment helpen 
maar ook de waarde van uw 
huis verhogen.  

 

  

http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.beterwoneninvoerendaal.nl/
http://www.opplussen.nl/
http://www.wonenmetgemak.nl/


    
 

16 
 

 

Bijlage 2: Analyse facebook en motivatie facebookcampagne tot en met  27 mei 

2019 
 

Om de doelgroep 40-65 jarigen naar de website levensloopbestendigwonenlimburg.nl te trekken is 

verdieping in de buyer journey oftewel klantreis van de genoemde doelgroep noodzakelijk (Bakker, 

2017). Het gaat hier specifiek om de klantreis van een burger om deze bewust te maken van de 

noodzaak van een toekomstige aankoop met een grote financiële impact. Belangrijk is het hierbij om 

de doelgroep te bereiken met aanbod-relevante informatie. De klant vraagt zich in de eerste fase van 

de klantreis af of hij iets nodig heeft en probeert dit-bijvoorbeeld door herkenning en 

bewustwording-helder te krijgen (Petersen, 2019). Uit eerder onderzoek bleek al dat de 40 t/m 65 –

jarigen moeilijk te prikkelen zijn tot het creëren van bewustwording omdat levensloopbestendig 

wonen met ouder worden geassocieerd wordt (Weimer, 2018). Daarnaast bleek uit het onderzoek 

van Weimer 2018 dat de kanalen social media en dan specifiek facebook en het plaatselijk weekblad 

Hallo geschikt zijn om de klant te inspireren de klantreis aan te gaan. Facebook is verder ook een 

sterk medium om te gebruiken omdat je heel specifiek je doelgroep tbv een promotie kunt bepalen 

(Dziri, 2015).  Facebook blijkt ook het meest geschikte social media advertentiemedium te zijn omdat 

op Facebook de praktische bruikbaarheid van informatie van belang is (Voorveld, 2018). Gezien het 

beperkte marketingcommunicatiebudget is naast het aansluiten bij georganiseerde bijeenkomsten 

door o.a. de Rabobank in de gemeente Horst aan de Maas en het project Zamen in Horst aan de 

Maas is besloten te focussen op een social media campagne via Facebook. Wel is er in december 

2018 in de kerstperiode ook nog twee maal een advertentie geplaats van 103x100 mm in  de 

papieren versie van weekblad Hallo Horst aan de Maas. De eerste keer in week 48 (voorpagina rechts 

onderaan voor 567 euro excl. Btw) en de tweede keer in week 51 ( pagina 3 rechts onderaan voor 

222 euro excl. btw.). Er is bewust gekozen voor week 48 en week 51  omdat mensen dan meer vrije 

tijd hebben en er meer kans is om de advertentie te zien. Ook de positie op voorpagina  en pagina 3 

rechts onderaan is bewust gekozen omdat deze posities in het oog vallen bij het openslaan van het 

weekblad. De aandacht voor deze twee advertenties in de doelgroep  is echter niet te meten  en het 

effect van deze twee relatieve dure advertenties op de fase van consideration en engagement in de 

customer journey, in verhouding tot een gepromoot bericht op facebook, blijft onbekend. Uit 

navraag bij de  bij dit project aangesloten ondernemers, die allen in de doelgroep zitten en het 

weekblad thuis ontvangen, bleek niemand de 2 advertenties gezien te hebben.  

De facebook campagne is uitgezet vanaf 12 november 2018. Er is gekozen om wekelijks een bericht 

uit te zetten omdat uit eerder onderzoek van Sharp in How Brands Grow blijkt dat het beter is om 

structureel aanwezig te zijn en te zorgen dat iedere week een deel van de doelgroep wordt bereikt 

(Visser, 2017).  Alle berichten zijn uitgezet met behulp van een promotie van 2 dagen voor 65 euro 

per promotie.  Er is steeds gekozen voor het uitzetten op vrijdagavond 18.00u en bij een  door de 

leden van het samenwerkingsverband te laat aangeleverd bericht voor de maandagavond.  Het is de 

start van het weekend en de veelal werkende doelgroep van 40-65 jaar heeft dan naar verwachting 

meer tijd om facebook te bekijken. Uit onderzoek van Coosto die 100.000 Nederlandse Facebook-

posts heeft meegenomen bleek dat 13:00 uur of 18:00 de beste tijdstippen zijn is om iets te plaatsen 

(Ham, 2019). Vanaf maart is volgens afspraak de content aangeleverd door de leden van het 

samenwerkingsverband. Dit om de leden meer betrokken te maken bij de communicatie activiteiten 

en hun betrokkenheid bij het wel dan niet slagen van het project te verhogen. 
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1 Juni 2019 Overzicht mbt facebook posts 

Behalen: awareness  bij doelgroep (via facebook) Mannen en vrouwen van 40-70 jaar die wonen in 

omgeving Horst aan de Maas. 

Totaal bereik gedurende 25 weken behaald middels promotie 151.122. Totaal bereik  is 192.472. De 

promotie heeft dus zeker gezorgd voor een hoger bereik. het bericht van 15-3 is bijv. gedeeld door 

de facebooksite Levensloopbestendig wonen Limburg en had toen maar een bereik van 88.  De 

berichten van 1 en 3 mei zijn niet geaccepteerd voor promotie door facebook en hadden maar een 

bereik van 568 en 870. De promotie was dus zeker nodig om een hoog bereik te realiseren. De 

berichte zijn waarschijnlijk niet geaccepteerd voor promotie omdat de tekst te veel neigt naar een 

advertentie, die misleidende, nep of onjuiste informatie bevat met misleidende claims, aanbiedingen 

of methoden. 

Gedurende de 25 berichten zijn er 77.450 gezamenlijke kliks op de video, foto’s of link naar website 

gegenereerd= engagement. 

Totaal clicks naar website: 2.178 (via google analytics 3295 pagina weergaves)  de site is zwaar 

afhankelijk van facebook (bron = google analytics). Bij de plaatsing van bijv. het facebookbericht op 

27 mei, zie een piek in bezoekers van de website op 28 mei van 0 op 26 mei naar 25 op 28 mei naar 

ieder 5 nog op 30 en 31 mei.   

Opmerkelijk is dat de meeste berichten geen comments krijgen en als er comments zijn dan heeft het 

te maken met het onderwerp ( poll die opmerkingen oproept of met apartheid van onderwerp als 

huis op zijn kop of het zijn opmerkingen van vrienden of  bekenden van de personen op de foto of 

film).  

nr Top 10 likes Top  10 doorklik naar 
website 

Top 5 comments Top 10  bereik 

1 8-4: Foto ondernemer 
voor werk bus: 159  ( 
bereik 8172) en 205 
clicks naar website 

8-3:Foto met huis op 
z’n kop: 544 

19-4: Foto’s  die inkijk 
geven in woonhuis 
(zonder personen) 12 
comments nav poll  
(meeste comments ) 

8-3: Foto met huis op z’n 
kop 12.120 

2 25-3: Foto 
ondernemer op haar 
werkplek: 112 ( bereik 
7133 en clicks naar 
website 90) 

 8-4: Foto ondernemer 
voor werkbus: 205 
clicks naar website 

23-11-2018: tweede 
film uit serie: Film met 
wethouder Birgit op 
de Laak, 
levensloopbestendig 
wonen is voor elke 
leeftijd: 10 
comments die te 
maken hebben met 
plaatselijke politiek 

12-11-2018: Foto met 
leden 
samenwerkingsverband 
Aftrap website ( feestelijk 
met champagne glazen) 
11.395 

3 31-3: Foto van 
ondernemer , zijn 
dochter en moeder: 
81 (bereik is 5464 en 
65 clicks naar 
website) 

12-11-2018: Foto met 
aftrap website met 
veel personen uit 
omgeving:  156 
 

8-3:Foto met huis op 
z’n kop: 9 allemaal 
met opmerkingen mbt 
toekomstig bezoek 
aan dit huis 

4-1: Film met 
ondernemer:  
klantgesprek  10.548  
 Link clicks: 50 
 

4 8-3: Foto met huis op 
z’n kop: 74  

16-11-2019: Eerste film 
uit serie: Film met 

31-3: Foto van 
ondernemer, zijn 

7-12-2018: Film: Wat is 
levensloopbestendig 
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nr Top 10 likes Top  10 doorklik naar 
website 

Top 5 comments Top 10  bereik 

(bereik 10423 en 
clicks naar website is 
544). 
 

uitleg van makelaar 
mbt levensloop-
bestendig wonen: 115 
(bereik:7.284, Video 
views: 5286   
10sec. video views 
1.940) 
 

dochter en moeder: 8 
van bekenden van 
familie 

wonen volgens een 
wethouder? In deze video 
vertelt wethouder 
10.428  
Link clicks: 78 

5 19-4: Foto’s  die inkijk 
geven in woonhuis 
(zonder personen) en 
Poll: 40 (bereik 7596 
en clicks naar website 
is 94 en 12 comments 
nav poll (meeste 
comments ) 

11-1: 7de film uit 
reeks: Film: Wat zijn 
financiële tips bij het 
levensloopbestendig 
maken van je woning? 
Makelaar/taxateur, 
geeft enkele financiële 
tips die handig zijn bij 
het levensloop-
bestendig maken van 
je woning: 107  

16-11-2018: Film met 
uitleg van makelaar 
mbt levensloop-
bestendig wonen: 3 
bekenden 
 

8-2: Film met 
ondernemer Moet ik 
verhuizen naar een 
woning die levensloop-
bestendig is of kan ik mijn 
huidige woning 
verbouwen?  10.428 
Link clicks: 47 
 
 

6 27-5: Foto van 
ondernemer over 
Levensloopbestendige 
installaties: 31 

23-11-2018: tweede 
film uit serie: Film met 
wethouder, levens-
loopbestendig wonen 
is voor elke leeftijd: 
104 

 23-11-2018: Film met 
wethouder, 
levensloopbestendig 
wonen is voor elke 
leeftijd 10.346 
Link clicks: 104  
 

7  12-11-2018 :Foto met 
aftrap website met 
veel personen uit 
omgeving: 29 (bereik 
11395 en clicks naar 
website 156) 
 

19-4: Foto’s  die inkijk 
geven in woonhuis 
(zonder personen) en 
Poll: clicks naar 
website is 94  

 25-1-2019 
Film: woonkamer op 
achtergrond Wat 
betekent comfort voor 
jou? In deze video vertelt , 
specialist levensloop-
bestendig wonen, aan dat 
het comfortabel maken 
van je woning gedurende 
elke levensfase een 
actueel thema blijft 
10.107 
Link clicks: 63 

8 25-2: Foto met 
kamers en 
plattegrond huis 
(zonder personen): 29 
(bereik is 6.489 en 79 
kliks naar website)  
 

25-3: Foto ondernemer 
op haar werkplek: 
clicks naar website 90 

 18-1-2019 
Film: Wat is 
levensloopbestendig 
wonen volgens een 
wethouder? In deze video 
vertelt wethouder 
Wonen, Economie en 
Ruimtelijke Ordening bij 
de gemeente Horst aan de 
Maas, wat 
levensloopbestendig 
wonen is 9679 
Link clicks: 79 
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nr Top 10 likes Top  10 doorklik naar 
website 

Top 5 comments Top 10  bereik 

9 23-11-2018 
Tweede film uit serie: 
Film met wethouder : 
23 
(bereik 10346 en 
clicks naar website 
104) 

30-11-2018: 3de film in 
serie Film met 
specialist 
Levensloopbestendig 
wonen: hoe woningen 
levensloopbestendig 
maken  87 
 

 30-11-2018: Film met  
specialist 
Levensloopbestendig 
wonen: hoe woningen 
levensloopbestendig 
maken   9435 
Link clicks: 87 
 

10 4-1: 6de Film: In deze 
video is  specialist 
levensloopbestendig 
wonen, in gesprek 
met een klant over 
het levensloop-
bestendig maken van 
de badkamer: 21 
(bereik is 9.384, clicks 
naar website is 50)  

1-2-2019: 10de film in 
serie:  woonkamer op 
achtergrond Is 
levensloopbestendig 
wonen geschikt voor 
elke levensfase?  87  
(bereik is 9.372) 

 1-2-2019 Film woonkamer 
op achtergrond. 
Is levensloopbestendig 
wonen geschikt voor elke 
levensfase? Natuurlijk! In 
deze video benadrukt  
specialist levensloop-
bestendig wonen, dat je 
nooit te vroeg kan 
beginnen aan het 
levensloopbestendig 
maken van je woning  
9372 
Link clicks: 87 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

1 12-11-
2018 
 
65 Euro 
1 dag 

Foto met leden 
samenwerkingsverband 
Aftrap website ( feestelijk 
met champagne glazen) 

Bereik: 11.395 
Engagaments: 
1244 
Bereik middels 
promotie: 8.568 
 
61,4% vrouw 
35-45:7% 
45-54: 21% 
55-64: 21% 
65+: 13% 
 
38,6% man 
35-45:5% 
45-54:15 % 
55-64:11 % 
65+: 8% 
 
 
8028 via mobiel 
606 (7%) via 
computer 

1.244 
 
Post 
engage-
ment  
524 
Foto: 343 
Link: 
156 
Shares 5 

29 0 19 

2 16-11-
2018 
65 Euro 
voor 2 
dagen 

Film met uitleg mbt 
levensloopbestendig wonen 

Bereik  9.327 
Engagements: 
587 
Bereik met 
promotie :7.284 
 
64,9% vrouw 
35-45:3% 
45-54: 17% 
55-64: 25% 
65+: 19% 
 
35,1% man 
35-45:3% 
45-54: 10% 
55-64: 12% 
65+: 10% 
 
 
6202 Via mobiel 
976 (13,2%)via 
computer  
156 (2,1%) 
Instragram 
stories on 
mobile devices 

Video 
views: 
5286   
10sec. 
video 
views 
1.940 
 
Link:115 
Shares 2 
Comment
s : 2 

11 3 7 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

86 (1,2%) 
Instragram feed 
on mobile 
devices 

3 23-11-
2018 
2 dagen 
voor 65 
euro 

Film met wethouder, 
levensloopbestendig wonen 
is voor elke leeftijd 

Bereik 10.346 
Engagement: 
858 
Bereik met 
promotie: 7730 
 
67,2% vrouw 
35-45: 4 % 
45-54: 17 % 
55-64: 25 % 
65+:21 % 
 
32,8% man 
35-45:2% 
45-54: 8% 
55-64: 12 % 
65+: 11% 
 
6780 via mobiel 
1016 (13%) via 
computer 

Video 
views: 
5036 
10 sec 
video 
views: 
1912 
Link clicks 
104 
Shares 2 
Comment
s 4 

23 10 Vooral 
comments 
die te 
maken 
hebben 
met politiek 
en partij 
PVDA van 
wethouder 
niet 
allemaal 
positief 

10 

4 30-11-
2018 
2 dagen 
voor 65 
euro 

Film met specialist 
Levensloopbestendig 
wonen: hoe woningen 
levensloopbestendig maken 

Bereik: 9435 
Engagements: 
535 
Bereik met 
promotie: 6920 
 
Women: 68,2%  
35-45:3% 
45-54: 16% 
55-64: 25% 
65+: 24% 
Men: 31,8%: 
35-45: 2 % 
45-54: 8% 
55-64: 11% 
65+: 11% 
 
5694 via mobiel 
1290(18,5%) via 
computer 

Video 
views: 
4.342 
10sec 
video 
views: 
1.536 
Link clicks: 
87 
Shares: 1 
Comment
s: 1 
 

16 2 7 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

5 7-12-
2018 
 
65 Euro 
voor 2 
dagen  

Film met wethouder 
Wonen, Economie en 
Ruimtelijke Ordening van de 
gemeente Horst aan de 
Maas, vertelt waarom hij 
vindt dat investeren in 
levensloopbestendig wonen 
voordelig is voor iedere 
woning. 

Bereik: 10.428 
Engagement: 
764 
Bereik met 
promotie:7.737 
 
 
55 % vrouw 
35-45: 3 % 
45-54: 14 % 
55-64: 20 % 
65+: 19 % 
 
45% man 
35-45: 4% 
45-54: 14 % 
55-64: 14 % 
65+: 13 % 
 
 6.439 (82%) via 
mobiel 
 1.210(15,4%) 
via computer 
Via  
98 (1,2%) 
Instragram 
stories on 
mobile devices 
108 (1,4%) 
Instragram feed 
on mobile 
devices 

Video 
views: 
4.704 
10sec 
video 
views: 
1.667 
Link clicks: 
63 
 

17 2 positieve 
comments 
zonder 
gerichte 
inhoud 

7 

6 15-12-
2018 
 
10,97 
Euro 
voor 2 
dagen 

Alleen tekst met plaatsjes 
logo’s samenwer-
kingsverband en logo’s 
ondernemers SAMEN KOM 
JE VERDER! In Horst aan de 
Maas waar 80% van de 
woningen in particulier bezit 
is, is slechts een fractie van 
deze huizen op dit moment 
levensloopbestendig. Een 
aantal lokale MKB 
ondernemers hebben 
daarom een gezamenlijke 
advies- en uitvoeringsdienst 
ontwikkeld voor het 
levensloopbestendig maken 
van particuliere woningen. 

Bereik: 1.119 
Engagement: 63 
Bereik met 
promotie:1.090 
Post 
engagement:46 
 
69,5% vrouw 
35-45:  5 % 
45-54: 22 % 
55-64: 27 % 
65+: 16 % 
 
30,5% man 
35-45: 2% 
45-54: 9 % 
55-64: 12 % 

Foto 
click:13 
Link 
click:29 

6 2 
Positief 
zonder 
gerichte 
inhoud 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

Een gevarieerde groep van 
samenwerkende partners 
zorgt voor een uniek 
samenwerkingsverband 
waardoor de kennis en 
ervaringen vanuit diverse 
expersievelden elkaar 
aanvullen en versterken.  
 
 
Ook meer weten over 
levensloopbestendig wonen 
en waarom het in elke 
levensfase van belang is, 
niet alleen op latere 
leeftijd? Bezoek onze 
nieuwe website  

65+:8  % 
 
 via mobiel 
 (%) via 
computer 

7 21-12-
2018 
Niet 
gepro-
moot? 
hoe kan 
dat? 
 

Film: Wat is de visie van de 
Gemeente Horst aan de 
Maas over 
levensloopbestendig 
wonen? In deze video legt  
wethouder Wonen, 
Economie en Ruimtelijke 
Ordening, het masterplan 
Wonen van de Gemeente 
Horst aan de Maas uit en 
benadrukt hij de 
importantie van 
levensloopbestendig wonen 
voor de inwoners van de 
gemeente. 

Bereik: 8.716 
Engagement: 
444 
Bereik met 
promotie: 5.342 
 
61% vrouw 
35-45:  6 % 
45-54: 11% 
55-64:  20% 
65+: 24 % 
 
39 % man 
35-45: 5% 
45-54: 9 % 
55-64: 11% 
65+: 14 % 
 
 via mobiel 
 (%) via 
computer 

Video 
views:4.5
14 
Link clicks: 
56 

10  2 

8 4-1-2019 
65 Euro 
voor 7 
dagen 

 Film: In deze video is, 
specialist levensloop-
bestendig wonen, in gesprek 
met een klant over het 
levensloopbestendig maken 
van de badkamer. 

Bereik: 10.548 
Engagement: 
Bereik met 
promotie: 9.962 
 
64% vrouw 
35-45:  3 % 
45-54:16  % 
55-64: 23 % 
65+:22 % 
 

Video 
views: 
9.384 
10sec 
video 
views: 
3.636 
Link clicks: 
50 
  

21  1 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

36% man 
35-45:3 % 
45-54: 9 % 
55-64: 13 % 
65+: 12 % 
 
 7.862 via 
mobiel 
 2.312 (22,7%) 
via computer 

9 11-1-
2019 
65 euro 
voor 7 
dagen 

Film: Wat zijn financiële tips 
bij het levensloopbestendig 
maken van je woning? 
Makelaar/taxateur, geeft 
enkele financiële tips die 
handig zijn bij het 
levensloopbestendig maken 
van je woning. 

Bereik 8.580 
Engagement 
356 
Bereik met 
promotie: 7.924 
 
68,4% vrouw 
35-45:  % 
45-54: % 
55-64: % 
65+: % 
 
31,6 % man 
35-45: 2 % 
45-54: 15 % 
55-64: 23 % 
65+: 28 % 
 
 6000 via mobiel 
 2.066 (25,6 %) 
via computer 

Video 
views: 
7.144 
10 sec 
video 
views: 
2.327 
Link clicks: 
107 
Shares:1 
 

9  2 

10 18-1-
2019 
65 euro 
voor 7 
dagen 

Film: Wat is 
levensloopbestendig wonen 
volgens een wethouder? In 
deze video vertelt 
wethouder Wonen, 
Economie en Ruimtelijke 
Ordening bij de gemeente 
Horst aan de Maas, wat 
levensloopbestendig wonen 
is. 

Bereik 9.679 
Engagement: 
324 
Bereik met 
promotie: 9.100 
 
57,5 % vrouw 
35-45:  3 % 
45-54: 11 % 
55-64: 19 % 
65+: 24 % 
 
42,3% man 
35-45:5% 
45-54: 9% 
55-64: 14% 
65+: 14% 
 

Video 
views: 
6.490 
10 sec 
video 
views: 
2.086 
Link clicks: 
78 
Shares:2 
Comment
s : 1 
 

15 Negatief: 
blabla 

5 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

7.086 via 
mobiel 
 2.134 (23,1 %) 
via computer 

11 25-1-
2019 
 
65 euro 
voor 7 
dagen 

Film: woonkamer op 
achtergrond Wat 
betekent comfort voor jou? 
In deze video vertelt 
specialist levensloop-
bestendig wonen, aan dat 
het comfortabel maken van 
je woning gedurende elke 
levensfase een actueel 
thema blijft. 

Bereik: 10.107 
Engagement: 
303 
Bereik met 
promotie: 6.363 
 
65 % vrouw 
35-4 :4 % 
45-54: 14% 
55-64: 23 % 
65+: 23 % 
 
35% man 
35-45: 4% 
45-54: 8% 
55-64: 11% 
65+: 12 % 
 
 4.762via 
mobiel 
 1.726(26,6%) 
via computer 

Video 
views: 
4.426 
10sec 
video 
views: 
1.299 
Link clicks: 
63 
Shares:1 
 

9  4 

12 1-2-2019 
65 euro 
voor 7 
dagen 

Film: woonkamer op 
achtergrond is levens-
loopsbestendig wonen 
geschikt voor elke 
levensfase? Natuurlijk! In 
deze video benadrukt 
specialist levensloop-
bestendig wonen, dat je 
nooit te vroeg kan beginnen 
aan het levensloop-
bestendig maken van je 
woning. 

Bereik: 9.372 
Engagement: 
296 
Bereik met 
promotie: 8.884 
 
62,4 % vrouw 
35-45: 5 % 
45-54: 14 % 
55-64:21 % 
65+: 23 % 
 
67,6 % man 
35-45:4 % 
45-54: 9 % 
55-64: 12 % 
65+: 12 % 
 
6.178 via 
mobiel 
1.696 (18,4%) 
via computer 

Video 
views: 
6.150 
10 sec 
video 
views: 
1.922 
Link clicks: 
87 
Shares:3 
 

17  6 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

1.356 (17,7%) 
instagram feed 
on mobile 
device 

13 8-2-2019 
65 euro 
voor 4 
dagen 
 

Film: Moet ik verhuizen naar 
een woning die 
levensloopbestendig is of 
kan ik mijn huidige woning 
verbouwen? In deze video 
vraagt specialist 
levensloopbestendig wonen, 
zich af waarom je zou 
verhuizen als je thuis voelt 
in je huidige woonomgeving 
en je huis met stapsgewijze 
veranderingen 
levensloopbestendig kan 
maken. 

Bereik: 10.428 
Engagement: 
244 
Bereik met 
promotie: 9.990 
 
65,7 % vrouw 
35-45: 8 % 
45-54: 18% 
55-64: 21% 
65+: 18% 
 
34,3%  man 
35-45: 5% 
45-54: 10% 
55-64: 11% 
65+: 9% 
 
 8.798 via 
mobiel 
 1.270(12,6%) 
via computer 

Video 
views: 
4.829 
10 sec 
video 
views: 
1.571 
Link clicks: 
47 
Shares:1 
 

12  4 

14 18-2-
2019 
65 euro 
voor 4 
dagen 

Tekst met foto van 40tigers. 
Oud worden in het comfort 
van u eigen huis. Dat wil 
iedereen, toch? 92,3% van 
75-plussers in Horst aan de 
Maas woont nog zelfstandig. 
Wilt u ook in hetzelfde huis 
blijven wonen waar u nu in 
woont? Dan is het 
levensloopbestendig maken 
van uw huis noodzakelijk! 
Vraag een vrijblijvend 
adviesgesprek aan bij een 
van de samenwerkende 
ondernemers!  

Bereik: 3.770 
Engagement: 
366 
Bereik met 
promotie: 3.278 
Post 
engagements: 
72 
 
56 % vrouw 
35-45:  9 % 
45-54: 11% 
55-64: 16 % 
65+: 21 % 
 
44%  man 
35-45: 11% 
45-54: 10 % 
55-64: 12 % 
65+: 11% 
 
 3.214 via 
mobiel 

Foto 
clicks: 15 
Link clicks: 
0 
Comment
: 1 

241 
deze 
likes 
klop-
pen 
niet 
alle-
maal 
bui-
ten-
land-
se na-
men 

1 congratu-
lations 

7 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

 62 (2%) via 
computer 

15 25-2-
2019 
65 euro 
voor 4 
dagen 

Tekst met foto van 2 kamers 
in woonhuis en 1 
plattegrond. Deze week zijn 
de bewoners van 
Kapellerhof In Horst aan de 
Maas geïnformeerd hoe ze 
hun woning 
toekomstbestendig kunnen 
maken door het 
samenwerkingsverband 
Zamen. Zamen is een 
initiatief van lokale 
bedrijven die slimme bouw 
en energie oplossingen 
bieden, ondersteund door 
de gemeente Horst aan de 
Maas. Het gros van de 
ondernemers verbonden 
aan Zamen zijn ook 
aangesloten bij het project 
Levensloopbestendig wonen 
in Horst aan de Maas. Naast 
advies over het 
levensloopbestendig maken 
van uw woning, geeft 
Zamen ook advies hoe u uw 
woning gasloos, comfor-
tabel en duurzaam kunt 
maken. Wilt u net als de 
bewoners van Kapellerhof 
geïnformeerd worden over 
het toekomstbestendig 
maken van uw woning?  

Bereik: 7.016 
Engagement: 
691 
Bereik met 
promotie: 6.489 
Post 
engagement: 
549 
 
75,6 % vrouw 
35-45:  8 % 
45-54: 21% 
55-64: 27 % 
65+: 18 % 
 
 24,4% man 
35-45:4 % 
45-54: 7% 
55-64: 8 % 
65+: 7 % 
 
 6.163 via 
mobiel 
 410(6,2%) via 
computer 

Foto 
clicks: 442 
Link clicks: 
79 
Shares:2 

29  5 

16 8-3-2019 
 
65 euro 
voor 7 
dagen 

Foto met huis op z’n kop en 
tekst: In Horst aan de Maas 
zetten we graag alles op z’n 
kop, zeker in de tijd van 
vastenoavend! Ben je er de 
afgelopen carnavalsdagen 
achter gekomen dat een 
comfortabel huis met 
woonkamer, keuken, 
slaapkamer en douche op 
één woonlaag toch iets voor 
jou is? 

Bereik: 12.120 
Engagement: 
1.265 
Bereik met 
promotie: 
10.423 
Post 
engagement: 
786 
 
78% vrouw 
35-45:  16% 
45-54:  26 % 
55-64: 22 % 

Foto 
clicks: 161 
Link clicks: 
544 
Shares:16 
Comment
s:6  

74 9 Allemaal 
positief en 
allemaal 
gericht op 
huis dat op 
zijn kop 
staat 

27 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

65+: 14 % 
 
 22% man 
35-45 :4% 
45-54: 7 % 
55-64: 6 % 
65+: 5 % 
 
9.853 via 
mobiel 
486 (4,7 %) via 
computer 

17 15-3-
2019 
65 euro 
voor 7 
dagen 

Film: Ondernemer legt uit 
wat de voordelen zijn van 
het advies van een 
ergotherapeut in 
combinatie met bouwkundig 
advies bij het levensloop-
bestendig maken van uw 
woning.  

Bereik 9077 
(nog een keer 
gedeeld en 
helemaal  niet 
gepromote 
bericht 88) 
Engagement 
279  (niet 
gepromote 
bericht 5 en 
reach van 65)  
Bereik met 
promotie  7806 
 
71,6% vrouw 
35-45:  7 % 
45-54: 17 % 
55-64: 25% 
65+: 23 % 
 
28,4% man 
35-45: 3 % 
45-54: 6% 
55-64: 9% 
65+:10 % 
 
5.977 via 
mobiel 
 1951 (24,6 %) 
via computer 

Video 
views: 
5509 
10sec 
video 
views: 
1.467 
Link clicks: 
15 
 

10  8 

18 25-3-
2019 
65 euro 1 
dag 

Foto ontwerper van ruimte: 
"Een nieuwe keuken of 
badkamer, het plaatsen van 
een aanbouw, het zijn 
uitgelezen momenten om 
eens kritisch over je woning 
na te denken. Vaak is het 

Bereik: 7133 
Bereik met 
promotie: 3914 
+1387 
 
% vrouw 
35-45: 10 % 

Engage-
ment 822 
Engage-
ment na 
promotie:
199+ 45 

112 0 18 
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

slim om verder te kijken dan 
die ene ingreep en een 
totaalplaatje voor de 
toekomst te maken. De 
aanpassingen om je huis 
levensloopbestendig te 
maken, hoeven immers niet 
altijd direct gerealiseerd te 
worden. Soms is een goed 
doordacht meerjarenplan 
een goede oplossing. Dat 
voorkomt dubbele 
werkzaamheden en het 
bespaart kosten." 
Interessant? Bekijk 
dan https://levensloopbeste
ndigwonenlimburg.nl/ 

45-54: 21% 
55-64: 21% 
65+: 12% 
 
man 
35-45:6% 
45-54: 11% 
55-64: 11% 
65+: 7% 
 
via mobiel 
86,7% 
(%) via 
computer 11% 
INSTAGRAM 
FEED: 2,3% 

Link kliks : 
74 +16 
Foto click: 
64+2 
 

19 31-3-
2019 

Foto (ondernemer, zijn 
dochter en bejaarde moeder 
op het strand)  Mat is als 
adviseur verbonden 
aan www.levensloopbesten
digwoneninlimburg.nl Maar 
hij is als zoon ook betrokken 
bij de keuzes van zijn 
moeder. Hij schetst zijn 
persoonlijke ervaring. 
“Mijn moeder heeft 
uiteindelijk toch gekozen 
om een traplift te gaan 
aanschaffen. Dat duurde 
toch wel even, want eerst 
wilde ze mogelijk nog naar 
een appartement, dus … 
geen traplift. En toen daar 
enkele jaren overheen 
gingen en ze toch liever 
thuis wilde blijven, kwam er 
geen traplift, want het gaat 
nog wel… Als ik me goed 
vasthoud aan de trapleuning 
en geduld heb …. 
Door als kinderen met één 
mond te praten en geen 
twijfel over te laten, ging ze 
het accepteren en daarmee 
konden de laatste twijfels 
getackeld worden, zoals 
over de vraag kan ik dat wel 

Bereik: 5464 
Bereik met 
promotie: 4797 
 
% vrouw 
35-45:  9% 
45-54: 23% 
55-64: 23% 
65+: 14% 
 
man 
35-45: 4% 
45-54: 9 % 
55-64: 11 % 
65+: 7% 
 
via mobiel 
86,3% 
via computer 
9,3% 
via instagram 
feed 4,4% 

Engage-
ment 546 
Engage-
ment met 
promotie 
322 
Link clicks: 
65 
Foto 
clicks: 164 

81 8 van 
bekenden 
van de 
familie 

8 

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/?fbclid=IwAR3r0hZhIoY4uB0YwSuLS5ybotStmGh5B3xyRJs4xxKMU70lRne5cUGzpkY
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/?fbclid=IwAR3r0hZhIoY4uB0YwSuLS5ybotStmGh5B3xyRJs4xxKMU70lRne5cUGzpkY
http://www.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl/?fbclid=IwAR3A3mJ-94PfkugpLiOyjwYwgLr9VzLz8DJ0YbRodJTAHi6Yg1jeX42qau8
http://www.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl/?fbclid=IwAR3A3mJ-94PfkugpLiOyjwYwgLr9VzLz8DJ0YbRodJTAHi6Yg1jeX42qau8
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

bedienen dat elektrisch 
apparaat .. en als deze nu 
halverwege stil valt … 
Na 2 weken is ze eraan 
gewend en voelt ze zich 
veiliger en hopen we nog 
lang thuis te komen bij 
moeder.” 

Bij moeder was een traplift 
de beste oplossing. Maar 
het kan natuurlijk ook gaan 
over de vraag of iemand in 
zijn of haar huis kan blijven 
wonen en wat daarvoor 
nodig is. Ga gerust het 
gesprek eens aan met je 
ouder of degene waar je 
voor zorgt. Des te eerder 
iemand hier over nadenkt, 
des te meer 
keuzemogelijkheden zijn er. 

Neem gerust een kijkje 
op www.levensloopbestendi
gwoneninlimburg.nl voor 
meer informatie. 

 
 

20 8-4-2019 Foto  
aannemer uit Kronenberg, 
vertelt over levensloop-
bestendig wonen op de 
website 
www.levensloopbestendigw
oneninlimburg.nl. Speciaal 
gemaakt voor inwoners van 
Horst aan de Maas: 
"Verbouwen of renoveren. 
Een nieuw leven voor uw 
huis. Het is een investering 
waar u beslist nog jaren 
plezier van zult hebben. 

Ik denk graag met mijn 
klanten mee, of liever zelfs 
een beetje vooruit. Want 
uw huis moet nu bij u 
passen, maar ook over 10, 
20 of zelfs 30 jaar. Daarom 
zetten wij onze expertise en 

Bereik: 8172 
Bereik met 
promotie: 7572 
 
% vrouw 
35-45:  4% 
45-54: 16 % 
55-64: 22% 
65+: 18% 
 
man 
35-45: 5% 
45-54: 12 % 
55-64: 13% 
65+: 11% 
 
via mobiel 
93,9% via 
computer 6,1% 

Engage-
ment 254 
Engage-
ment met 
promotie: 
208 
Foto 
clicks: 86 
(5-4) 
Link clicks: 
148 (5-4) 
+ 57 (van 
8-4) 

90 (5-
4) + 
69 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xlZ9icwm4f0nV4qnTDqyzAW97-SK32xNmMfvcaKC_9cNw3BwQfWWETjA&h=AT35nYza0wTBoheex2TRM01p8_F6LpoLmkyTL4DDrX-ZRD6V-wJr3N7WxyQEwmUOtwAiqAJgth-hzpXOn19sANFo2wFfWzPABiG5S9ciP-HrCnoNarGQk2L2uN1StQYkyuVeAriLoKhdOau8R_nxCeHETGw_e9EcSk_FDEF4WmikjySvMm-_4EJdwOb9EWQ9HfjijMBI_hv8VIY_DZA2bZRxfve2htLGWmb8oBRzyirn9AVjyh41DPyXgPSBVt5uchSsVBE8953T_DrntADok3m-XjQJFmQf4nMDzxUzgekzPQp9-YYn2oiHZIhNmKUdMnEixPXrymCgDDq039806GQ-C5XcKgczUP-esmWlktKFTKXCrA17DNQi_O5qjiokcY0bms4rlOor3-HD3TCRqQHLoNNsskm-IS7ABK9rD9r78mDKu59uh8_i9dUEDExAFyyrvZ8lI6zpsLkM7jEgxTLQ4ke4KDZ8ub0NXJRFI-fbl7MtaRrBNjnfefTo_ObTHY44DF8RDkS8OwPsoCVykQcUT2ooNRRI1VDEOte21y2uj_KeJNKk7V91_21LxggJtcqPp3eo-TaZBWQa_nt0ec8RZbzYyG6jC1u_Xk2kbcWLHFyCRINjyb0Zb13cgGgC1hCBLZxDEYPEd34
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xlZ9icwm4f0nV4qnTDqyzAW97-SK32xNmMfvcaKC_9cNw3BwQfWWETjA&h=AT35nYza0wTBoheex2TRM01p8_F6LpoLmkyTL4DDrX-ZRD6V-wJr3N7WxyQEwmUOtwAiqAJgth-hzpXOn19sANFo2wFfWzPABiG5S9ciP-HrCnoNarGQk2L2uN1StQYkyuVeAriLoKhdOau8R_nxCeHETGw_e9EcSk_FDEF4WmikjySvMm-_4EJdwOb9EWQ9HfjijMBI_hv8VIY_DZA2bZRxfve2htLGWmb8oBRzyirn9AVjyh41DPyXgPSBVt5uchSsVBE8953T_DrntADok3m-XjQJFmQf4nMDzxUzgekzPQp9-YYn2oiHZIhNmKUdMnEixPXrymCgDDq039806GQ-C5XcKgczUP-esmWlktKFTKXCrA17DNQi_O5qjiokcY0bms4rlOor3-HD3TCRqQHLoNNsskm-IS7ABK9rD9r78mDKu59uh8_i9dUEDExAFyyrvZ8lI6zpsLkM7jEgxTLQ4ke4KDZ8ub0NXJRFI-fbl7MtaRrBNjnfefTo_ObTHY44DF8RDkS8OwPsoCVykQcUT2ooNRRI1VDEOte21y2uj_KeJNKk7V91_21LxggJtcqPp3eo-TaZBWQa_nt0ec8RZbzYyG6jC1u_Xk2kbcWLHFyCRINjyb0Zb13cgGgC1hCBLZxDEYPEd34
https://www.facebook.com/levensloopbestendigwonenlimburg/photos/a.890158257855782/971236633081277/?type=3&eid=ARA_Ib87LLm2-ryoJfuyEVyZspMynPTIInhjuLrzdJtFhe3G-vWNyx66HIuDhXB4osQI2TRhfmykq99Z&__xts__%5B0%5D=68.ARDv9DqJb1oAzUkuiviuK1ena21iqe1w2br_i1dmi4IRZ8ZBOVDQc8tYOmdG_VN795gOcdPm96gLH65Xgc0oMzJ2PedLqAw-cfJLKHwXWa3J242tq9yJMSZUudY9HbXoaqdKeFxjSCC_2-p9pi9GInDG-7AT06TKj9D3CDFnAjbGisKQmtuc1R_Q4YxHENjcmfXCA644nzWR1OeNU-2rNCmWiY5Kzo85vKCMPyTnkHBOht0uNny-Xzfb9glP-1DZ_0sylXn5sgUHjeyh6hT4ivDMCJSDEWkfacU--5BA6tV_JeHU1t5S-CTFHWb_5k5Pfw6odJrtzwAK5cSVm7znoZM&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/levensloopbestendigwonenlimburg/photos/a.890158257855782/971236633081277/?type=3&eid=ARA_Ib87LLm2-ryoJfuyEVyZspMynPTIInhjuLrzdJtFhe3G-vWNyx66HIuDhXB4osQI2TRhfmykq99Z&__xts__%5B0%5D=68.ARDv9DqJb1oAzUkuiviuK1ena21iqe1w2br_i1dmi4IRZ8ZBOVDQc8tYOmdG_VN795gOcdPm96gLH65Xgc0oMzJ2PedLqAw-cfJLKHwXWa3J242tq9yJMSZUudY9HbXoaqdKeFxjSCC_2-p9pi9GInDG-7AT06TKj9D3CDFnAjbGisKQmtuc1R_Q4YxHENjcmfXCA644nzWR1OeNU-2rNCmWiY5Kzo85vKCMPyTnkHBOht0uNny-Xzfb9glP-1DZ_0sylXn5sgUHjeyh6hT4ivDMCJSDEWkfacU--5BA6tV_JeHU1t5S-CTFHWb_5k5Pfw6odJrtzwAK5cSVm7znoZM&__tn__=EHH-R
http://www.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl/
http://www.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl/
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

ervaring graag in om 
oplossingen aan te dragen, 
waar u zelf misschien nog 
niet eens aan gedacht had. 

Maar wat uw woondroom 
ook is, wij helpen u om uw 
plannen toekomstbestendig 
te maken. Zodat u nu de 
betere keuzes kunt maken, 
waarvan u straks nog vele, 
vele jaren kunt genieten." 

Kijk eens op 
www.levensloopbestendigw
oneninlimburg.nl 

 

 
 

21 14-4-
2019 

Animatie Film met uitleg 
product /dienst 
samenwerkingsverband. 
Verbouwen of bouwen.. 
Voor hetzelfde geld(t) ook 
Levensloopbestendig 
wonen. 

Ben je aan het nadenken 
over verbouwen of 
bouwen? Vergeet dan niet 
om ook na te denken over 
het Levensloopbestendig 
maken van je woning. In 
Horst aan de Maas hebben 
een aantal ondernemers 
samen een dienst ontwik-
keld om jou te helpen je 
woning Levensloop-
bestendig te maken. Deze 
dienst bestaat uit advies 
en/of uitvoering van 
werkzaamheden. De groep 
van samenwerkende 
ondernemers is gevarieerd, 
waardoor de kennis en 
ervaringen vanuit diverse 
expertisevelden elkaar 
aanvullen en versterken. Klik 
eens op onze website voor 
meer informatie. 

Bereik:4734 
Bereik met 
promotie: 4227 
 
% vrouw 
35-45: 9 % 
45-54: 17% 
55-64: 19% 
65+: 16% 
 
man 
35-45:8% 
45-54: 12% 
55-64: 12% 
65+: 8% 
 
via mobiel 
75,3% 
via computer 
24,7% 

Engage-
ment: 109 
Met 
promotie: 
video’s 
die afge-
speeld 
zijn: 614 
Video 
views: 
2934 
Link clicks: 
29 
 

10 0 4 

http://www.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl/
http://www.levensloopbestendigwoneninlimburg.nl/
https://www.facebook.com/levensloopbestendigwonenlimburg/photos/a.890158257855782/973954322809508/?type=3&eid=ARA7IVF_k4YySeXShKVPMqUdfgyaOf2wgVaclEgl7s9OZspcCUzKIWL7pxAnhG0SwXYd3w_dB-6XWJkP&__xts__%5B0%5D=68.ARDkS0FzsEQBB4FhxtnYWFUHmCfll43wcdmQ8RJN26fOSA1NxVSujavMod3leHT1s0A0zB2jtbtjV-MVJQWD1XB3FAHAI0hSaD9bKLNXxSQMeVgBJnJBKF7eLFICyXn2QhnWlphBjXkRGnWyhoxi7ZqLVnnYRM3rcx2vArKW_lsD_MWNc_vCRcmlNioPxAeWJrZewyd7h8nTyZ_iqpAB-23qCmo-MOpJH3tvlov0me5VXBedWq7B88HiJJxdZtfElNiD3LYqAbHKaALRuLDgKobQnEQProucoqOpARz-o0g3jKacCFbg649Ba5Lp0bSTv0uJuSkcvf1k44gFEw85M84&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/levensloopbestendigwonenlimburg/photos/a.890158257855782/973954322809508/?type=3&eid=ARA7IVF_k4YySeXShKVPMqUdfgyaOf2wgVaclEgl7s9OZspcCUzKIWL7pxAnhG0SwXYd3w_dB-6XWJkP&__xts__%5B0%5D=68.ARDkS0FzsEQBB4FhxtnYWFUHmCfll43wcdmQ8RJN26fOSA1NxVSujavMod3leHT1s0A0zB2jtbtjV-MVJQWD1XB3FAHAI0hSaD9bKLNXxSQMeVgBJnJBKF7eLFICyXn2QhnWlphBjXkRGnWyhoxi7ZqLVnnYRM3rcx2vArKW_lsD_MWNc_vCRcmlNioPxAeWJrZewyd7h8nTyZ_iqpAB-23qCmo-MOpJH3tvlov0me5VXBedWq7B88HiJJxdZtfElNiD3LYqAbHKaALRuLDgKobQnEQProucoqOpARz-o0g3jKacCFbg649Ba5Lp0bSTv0uJuSkcvf1k44gFEw85M84&__tn__=EEHH-R
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

https://levensloopbestendig
wonenlimburg.nl/de-
samenwerkend…/ 
 

22 19-4-
2019 

Foto’s  die inkijk geven in 
woonhuis (zonder 
personen) en Poll: POLL  
Is dit recent gebouwde 
woonhuis 
Levensloopbestendig? 
A.) JA  
B.) NEE 

Zelfs een zeer bijzonder huis 
gemaakt naar je eigen 
persoonlijke smaak kan 
Levensloopbestendig 
worden opgeleverd zie voor 
meer informatie 
https://levensloopbestendig
wonenlimburg.nl/de-
samenwerkend…/ 

 

Bereik: 7596 
Bereik met 
promotie: 7161 
 
65,1% vrouw 
35-45:  18% 
45-54: 22% 
55-64:166 % 
65+: 9% 
 
34,9% man 
35-45:11% 
45-54: 12% 
55-64: 8% 
65+:5 % 
 
via mobiel 
97,5% 
via computer 
2,5% 

Engage-
ment 
951 
Engage-
ment met 
promotie: 
611 
 
Link clicks: 
94 
Foto 
clicks: 469 

40 12 van niet 
bekende 
mensen 
door poll 
allemaal 
reacties dat 
huis niet 
Levensloop-
bestendig 
maar wel 
prachtig is 
in prachtige 
omgeving 

1 

23 1-5-2019 Foto van rugkant Eco 
makelaar kijkend naar een 
stukadoor die aan het werk 
is.  Over gezond oud worden 
met hulp van een gezond 
gebouw en gezonde 
natuurlijke materialen. 
Gezonde materialen 
verbeteren het 
binnenklimaat en dragen bij 
aan meer comfort. Geen 
uitstoot van formaldehyde 
of van vluchtige organische 
stoffen (VOC’s), aandacht 
voor ventilatie en daglicht. 
Allemaal aandachtspunten 
die meegenomen kunnen 
worden bij het 
levensloopbestendig maken 
van woningen. 

Materialen moeten ook 
geen impact hebben op 
onze leefomgeving aan het 
einde van hun levensduur. 
Reden te meer om te kiezen 

Bereik: 569 
Promotie is niet 
geaccepteerd 
door 
facebook  
wellicht omdat 
het lijkt dat de 
tekst te veel 
neigt naar een 
advertentie, die 
misleidende, 
nep of onjuiste 
informatie 
bevat met 
misleidende 
claims, 
aanbiedingen of 
methoden. 
Voorbeelden 
die door 
facebook 
worden 
genoemd zijn: 
- Drie 

schokkende 

Engage-
ment: 84 

7  3 

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR1MqnAJdzOIC9M2mK95b88I9gx6mba_7hTPv7ykz3cBvgcp9ucPwYmRBvM
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR1MqnAJdzOIC9M2mK95b88I9gx6mba_7hTPv7ykz3cBvgcp9ucPwYmRBvM
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR1MqnAJdzOIC9M2mK95b88I9gx6mba_7hTPv7ykz3cBvgcp9ucPwYmRBvM
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2Mx1bWlRB9HhbY2F4hPIwBwxGmEuvXCH1QqTa1Mbn7zTwhlfsy0tmdpHA
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2Mx1bWlRB9HhbY2F4hPIwBwxGmEuvXCH1QqTa1Mbn7zTwhlfsy0tmdpHA
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2Mx1bWlRB9HhbY2F4hPIwBwxGmEuvXCH1QqTa1Mbn7zTwhlfsy0tmdpHA
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

voor hernieuwbare 
materialen, zoals vlas- / 
hennepwol, 
houtvezelisolatie, 
kurkisolatie of 
kalkhennepblokken. Bij 
bestaande woningen zal 
eerst een inventarisatie 
gemaakt moeten worden 
om een advies te kunnen 
geven. 

Recentelijk heeft Eco-
Makelaar voor een 
opdrachtgever inzichtelijk 
gemaakt of na-isolatie van 
spouw een verstandige 
keuze zou zijn. De 
opdrachtgever had 
daarnaast het voornemen 
om de woning te schilderen 
i.v.m. de ontwikkeling van 
hitte in de zomer. Op basis 
van het advies Eco-Makelaar 
en navraag bij het 
uitvoerend isolatiebedrijf 
heeft de opdrachtgever 
besloten om niet na te 
isoleren. 

Dus wil je gezond oud 
worden in je eigen woning, 
maak dan de keuze voor 
natuurlijke materialen! 
Schakel specialisten in bij 
het selecteren van 
maatregelen, het kan geld 
besparen, meer kwaliteit en 
meer comfort opleveren. 
Eco-Makelaar wenst 
bezitters een ‘Healthy 
Building’ toe! Kijk voor meer 
informatie 
op https://levensloopbesten
digwonenlimburg.nl/de-
samenwerkend…/ 

 

tips waarmee 
je buikvet 
verliest, 
bewering van 
genezing van 
ongeneeslijke 
ziekte, 
verdien elk 2 
weken en 
winst van 
15%. 

 

24 3-5-2017 Animatie film van You-tube 
met als onderwerp 
“voorsorteren”. Het aantal 

Bereik: 870 
Promotie niet 
geaccepteerd 

Engageme
nt 43 

3  5 

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2VkSVgeqr2XuXekQqIlFHBTdXxdRyA-AMMHi9aN_u48xkCblbhbrg9GEs
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2VkSVgeqr2XuXekQqIlFHBTdXxdRyA-AMMHi9aN_u48xkCblbhbrg9GEs
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2VkSVgeqr2XuXekQqIlFHBTdXxdRyA-AMMHi9aN_u48xkCblbhbrg9GEs
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

75-plussers die alleen 
wonen stijgt enorm, zo 
berekende het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
‘Tussen 1971 en 2015 is 
deze groep bijna 4,7 keer zo 
groot geworden, zodat er nu 
ruim een half miljoen 
alleenstaande 75-plussers 
zijn. De verwachting is dat 
de omvang van deze groep 
hard door stijgt tot bijna 1,3 
miljoen personen in 2052,’ 
zo lezen we in de 
‘Huishoudensprognose: 
jongeren en ouderen langer 
thuis’. 

Hier gaat het over de 75-
plussers. De huidige 40-er 
bereikt deze leeftijd over 35 
jaar. Het opvallende van de 
40-plusser is dat er maar 
een kleine groep aan de 
toekomst denkt. Met 
bovenstaande cijfers in het 
achterhoofd houdende, en 
de problemen met de 
huidige ouderenzorg 
kennende, is het gek dat er 
maar zo’n kleine groep aan 
voorsorteren denkt. 

En NEE, het gaat niet over 
beugels in het toilet en zitjes 
in de douche. Nee, het gaat 
over ruimte en indeling van 
de woning, breedte van de 
toegangen, geen dorpels en 
zelfs een ruimte om in de 
toekomst op de begane 
grond een slaapkamer met 
badkamer te kunnen 
maken. 

Nu ruimte creëren voor een 
slaapkamer met badkamer 
zorgt ervoor dat je nu al 
ruimte hebt voor, 
bijvoorbeeld de kinderen, 
denk aan een speelkamer 

 ook hier 
neigt het weer 
naar een niet 
bewezen claim.  
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

(gameroom), studeerkamer, 
tv-kamer of voor je gasten, 
een logeerkamer. 

Ruimte betekent comfort. 
Door deze ruimte in een 
vroege fase van je woon-
carrière te bouwen is je 
woning geschikt voor elke 
woonfase van je leven. 
Levensfase geschikt, oftewel 
levensloopbestendig. 

Kijk voor meer informatie 
op https://levensloopbesten
digwonenlimburg.nl/ 

 

25 27-5-
2019 

Foto  Levensloopbestendige 
installaties : 

Bij het maken van bouw- 
en/of verbouwplannen is 
het ook altijd een goed 
moment om na te denken 
over de technische 
installaties. Tenslotte wil je 
over 10, 20, 30 ……jaar nog 
graag op een plezierige en 
comfortabele manier in je 
woning vertoeven. Het zou 
dan ook mooi zijn als je 
installaties ook dan nog aan 
je wensen/omstandigheden 
voldoen. Nu een kleine 
moeite en later heeft U er 
veel plezier van. 

Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan kinderen die geboren 
worden en die op een 
gegeven moment gaan 
studeren of als U alleen 
komt te staan en wellicht 
hulpbehoevend wordt. 
Verschillende levensfases 
waarbij U telkens anders 
leeft en woont dus ook 
andere eisen stelt aan uw 
(woon-)omgeving. 

Er zijn diverse manieren om 
hier op voor te sorteren 

Bereik: 6471  
Bereik met 
promotie: 4980 
61,2 % vrouw 
35-45: 8 % 
45-54: 17% 
55-64: 19% 
65+: 17% 
 
38,8%  man 
35-45: 7 % 
45-54: 11% 
55-64: 11% 
65+: 10% 
 
via mobiel 
92,3% 
via computer 
7,7% 

Engage-
ment:373 
Engage-
ment met 
promotie: 
92 
Link clicks: 
15 
Foto 
clicks: 50 

31 1 een 
bekende 
van  

12 

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/?fbclid=IwAR2P5LSSEYOmXEFHF1KJ5x5AK-pGzCpCxPJRT9FjQ94r76yFScofwjyJmic
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/?fbclid=IwAR2P5LSSEYOmXEFHF1KJ5x5AK-pGzCpCxPJRT9FjQ94r76yFScofwjyJmic
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nr datum Aard bericht Bereik, bereikt Engage-
ment 

likes Comments 
Totaal ook 
na 
promotie 

Shares 
totaal  
ook na 
pro-
motie 

waardoor uw elektra-
installatie 
levensloopbestendig 
gemaakt kan worden. Denk 
bijvoorbeeld aan 
infrastructurele- en/of 
domotica- oplossingen. 
Thema’s als veiligheid, 
comfort/bedieningsgemak 
en/of toegangscontrole 
staan daarbij centraal. Maar 
ook klimaatbeheersing of 
het monitoren van uw 
energieverbruik kunnen 
daarbij een thema zijn. 

Graag denken wij met U 
mee en kijken graag met U 
naar de toekomst. In onze 
belevingsruimte is het zelfs 
mogelijk om U te laten 
ervaren wat de 
mogelijkheden op dit vlak 
zoal zijn. Kijk voor meer 
informatie 
naar https://levensloopbest
endigwonenlimburg.nl/de-
samenwerkend…/ 

 
 

 

 

  

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2Xzs0CQLY3wMXhi_R1YQFCvO2te9wD8TJ-xjbmvicskp9y92vdlEpZG5Q
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2Xzs0CQLY3wMXhi_R1YQFCvO2te9wD8TJ-xjbmvicskp9y92vdlEpZG5Q
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/de-samenwerkende-bedrijven/?fbclid=IwAR2Xzs0CQLY3wMXhi_R1YQFCvO2te9wD8TJ-xjbmvicskp9y92vdlEpZG5Q
https://www.facebook.com/levensloopbestendigwonenlimburg/photos/pcb.1005104836361123/1005104303027843/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoN7A_FJ6yHkjPKxn3Dyu8ZCIXbIkgolKuSvaSyUpdi-OGkGeKlZTdK8ZyAeCjHdmBdV2KDMJb7vpC&__xts__%5B0%5D=68.ARC9TeGE7p1nCu9aurGMC_j2i7NTuy0tkhUklcWhAmLgyY9q8Tblu3KkE5ZeQ2ntNR14rrtT6VckIg91pLlDgs-tHsydEjrLxubVAETpixS0LSdsC659yHoRkteyuWJjxQnoMqlk035FWGZFSCghw7EUi-LsxQB2Ok0zrJ4H-74oa9gB3VGObmrJaExaBJOleN4jEsUoGg6aCq_6xlRnpjU_VuffAqMaCzgaDanh2SQ6iU-UdHgBgcJfClguMT8J9nnVu3bgIX_SRARPRrEA2yEQ7rQC6tULWFnqICmMZeRcUwmTSU_Bl4G2axmCE63aKEQFzFWcxJwho7PLKynMwq5Udw
https://www.facebook.com/levensloopbestendigwonenlimburg/photos/pcb.1005104836361123/1005104303027843/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoN7A_FJ6yHkjPKxn3Dyu8ZCIXbIkgolKuSvaSyUpdi-OGkGeKlZTdK8ZyAeCjHdmBdV2KDMJb7vpC&__xts__%5B0%5D=68.ARC9TeGE7p1nCu9aurGMC_j2i7NTuy0tkhUklcWhAmLgyY9q8Tblu3KkE5ZeQ2ntNR14rrtT6VckIg91pLlDgs-tHsydEjrLxubVAETpixS0LSdsC659yHoRkteyuWJjxQnoMqlk035FWGZFSCghw7EUi-LsxQB2Ok0zrJ4H-74oa9gB3VGObmrJaExaBJOleN4jEsUoGg6aCq_6xlRnpjU_VuffAqMaCzgaDanh2SQ6iU-UdHgBgcJfClguMT8J9nnVu3bgIX_SRARPRrEA2yEQ7rQC6tULWFnqICmMZeRcUwmTSU_Bl4G2axmCE63aKEQFzFWcxJwho7PLKynMwq5Udw
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Bijlage 3:  informatie over tussenresultaten voor MKB Limburg op 

https://www.limburginnoveert.nl/netwerken-in-het-mkb-zuid-limburg/ 

 

Van uitdaging naar resultaat door netwerken 

Twee Zuyd lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Innovatief ondernemen vormen 

samen met 11 MKB ondernemers uit het  Noord-Limburgse Horst aan de Maas,  Rabobank Venlo-

Venray,  Hogeschool Arnhem en Nijmegen  en Uneto-VNI het netwerk binnen het RAAK project 

Levensloop bestendig wonen.  Het Raakproject heeft als doel om  burgers tussen de 40 en 65 jaar 

bewust te maken van het tijdig levensloopbestendig maken van hun woning en loopt van 

september 2017 tot juli 2019. Dit Raak project sluit naadloos aan bij de conclusies en adviezen van 

het door het lectoraat Innovatief Ondernemen verricht onderzoek te vinden op 

https://www.limburginnoveert.nl/netwerken-in-het-mkb-zuid-limburg/ m.b.t. de voordelen van 

netwerken op basis van nabijheid.    

 

Ontwikkelde netwerken op basis van nabijheid 

De noodzaak tot bovengenoemde samenwerking tussen o.a. MKB ondernemers  in Horst aan de 

Maas en het creëren van bewustwording in  Horst aan de Maas was groot omdat  80% van de wonin-

gen particulier bezit is en slechts een fractie van deze huizen  levensloopbestendig is.  

 

Uitdaging 

Het is een uitdagend project omdat de doelgroep  burgers zijn die  nog geen fysieke  gebreken 

vertonen en dus nog geen noodzaak en geen manifeste behoefte hebben om hun huis 

Levensloopbestendig te maken.  Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de zorg voert de 

projectleiding en heeft de taak om samen met de MKB ondernemers en andere projectpartners op 

basis van onderzoek een integrale dienst te ontwikkelen voor de burgers evenals een 

scholingsproject voor ondernemers. Op basis van verricht marktonderzoek (literatuurstudie, afname 

van vragenlijsten en interviews met woningbezitters, discussierondes met de MKB’ers en externe 

https://www.limburginnoveert.nl/netwerken-in-het-mkb-zuid-limburg/
https://www.limburginnoveert.nl/netwerken-in-het-mkb-zuid-limburg/
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experts)  heeft het lectoraat Innovatief Ondernemen het marketingcommunicatie traject 

ontwikkeld. 

Resultaat 

Het eerste opgeleverde product behorende bij het marketingcommunicatietraject is de website  

www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl waar objectieve informatie is opgenomen over de 

voordelen van het levensloopbestendig wonen evenals informatie over de in Horst aan de Maas 

ontwikkelde integrale dienst.  De ontwikkelde boodschap om de burgers bewust te maken van het 

tijdig nadenken over Levensloopbestendig wonen staat centraal op deze website. 

 Integrale online en offline communicatie is vanaf kalenderweek 46 van 2018 ingezet om de burgers 

attent te  maken op de website. De online campagne bestaat uit een social media campagne 

gepromoot onder inwoners tussen 40 en 65 Jaar uit de gemeente Horst aan de Maas  op  Facebook 

en hierdoor automatisch ook op Instagram. De offline campagne bestaat uit advertenties in het 

weekblad Hallo  evenals voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemateriaal voor de beïnvloeders 

oftewel de communicatiegroepen  aannemers,  architecten, badkamer- en keuken specialisten,  

domotica specialisten, elektriciens,  loodgieters en makelaars.  Deze groep van beïnvloeders is 

essentieel omdat de  doelgroep burgers  veelvuldig met deze communicatiegroep in  contact komt op 

het moment dat ze hun huis willen verbouwen of een nieuw huis willen kopen. Artsen, 

ergotherapeuten en fysiotherapeuten worden in tweede instantie in het communicatietraject 

meegenomen ook al betreft de marketingdoelgroep burgers die op dit moment nog geen fysieke 

gebreken vertonen. De social media campagne is succesvol en heeft per week een bereik van 7353 

waarvan in een week de bijgesloten video gemiddeld 1921 keer minimaal 10 seconden is bekeken en 

waar gemiddeld 120  keer per week is doorgeklikt naar de website. Via de website waren na 2 weken 

al 2 concrete adviesvragen voor een vervolgproject met de MKB ondernemers uit het 

samenwerkingsverband. Eind  februari 2019 zullen naar verwachting de totaal resultaten van het 

marketingcommunicatietraject bekend  zijn.  

  

http://www.levensloopbestendigwonenlimburg/
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Bijlage 4: Aanvulling bij Communicatiematrix (bestand juni 2018): specifieke 

communicatie gericht op de beïnvloeders 
Versie 4: 20190228 ( aanvulling na gesprek met Cathelijne t.b.v. communicatiedoelgroep 2 

(zorgverleners) ) 

- Marketing doelgroep: 2 persona’s 

1. burgers tussen 40-55 die nog verbouwen 
en verhuizen (verbouwing zal wellicht niet 
de laatste verbouwing zijn). 

Uitdaging omdat de doelgroep  burgers zijn die  
nog geen fysieke  gebreken vertonen en dus 
nog geen noodzaak en geen manifeste 
behoefte hebben om hun huis 
Levensloopbestendig te maken 
 
Vaak nog kleine en/of opgroeiende kinderen. 
 
latente behoefte aan levens loopbestendig 
maken van hun huis. 
 

2. burgers tussen  55-70 jaar die nog 
verbouwen en verhuizen ( zijn zich bewust 
van feit dat het wellicht de laatste 
verbouwing kan zijn).  

Zijn bekend  met een of meer chronische 
aandoeningen en zijn zich bewust dat 
achteruitgang in functioneren zich aandient 
(rugklachten, gewrichtspijn, sporten gaat 
minder gemakkelijk, eerder moe, etc.).  
 
Gezinslevenscyclus: Kinderen gaan binnen kort 
uit huis of zijn al uit huis. Huis weer 
comfortabel maken voor 2 personen. 
Verbouwing is wellicht de laatste verbouwing 
in huidige huis of net gekochte huis.  
 
Latente behoefte aan levens loopbestendig 
maken van hun huis, maar wel snel te 
overtuigen dat bij verbouwing 
levensloopbestendig maken doordacht is.  
 
Bezoeken regelmatig huisarts en/of 
fysiotherapeut. 
 

 

- Communicatiedoegroepen beïnvloeders: 

1) Bedrijven: Met de volgenden groepen komen de beide persona’s (persona 1 en 2)  in contact als ze 
verbouwplannen hebben: aannemers,  architecten, badkamer- en keuken specialisten,  domotica 
specialisten, elektriciens,  klusbedrijven, loodgieters, makelaars, ICT specialisten,  notarissen, 
financiers, makelaars, energiespecialisten: warmtepomp leveranciers, waterzuiveringsinstallateurs, 
verbouwen met duurzame materialen, zonnepanelenleveranciers….. 
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Com. 
doelgroepen 

Aantallen in gemeente Horst aan de Maas, 

aannemers 124 https://www.bouwenverbouw.nl/aannemer/gemeente-horst-aan-de-
maas/?p=13 

Binnenhuis / 
buitenhuis 
architecten 

https://www.bedrijvenpagina.nl/architect/gemeente-horst-aan-de-maas/?a=25  
76 in gemeente en straal van 25 km 
https://www.architect-info.nl/arcen-en-velden-horst-aan-de-maas-meerlo-
wanssum-venray/binnenhuisarchitect: 
in gemeente +Venray: 2 
in omgeving < 25km: 8 
in omgeving 25-60km: 46 
 

Badkamer 
specialisten 

https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/badkamers/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
2 bedrijven met notitie badkamers in horst aan de Maas 
25  <25 k van gemeente 

Demotica 
specialis- 
ten 

Elektricien: Van Stratum Horst V.O.F. 
Meterik Electro: https://meterikelektro.nl/contact/  
Elektro van Berlo: http://www.elektrovanberlo.nl/  
Ralectro Roggel: https://www.ralectro.nl/  
Slimmer Huis: https://slimmer-huis.nl/onze-diensten/huisautomatisering/ 

Elektriciens https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/elektriciens/gemeente-horst-aan-de-
maas/ 
0 elektriciens in Horst aan de Maas 
pas 14 op afstand binnen 50 km   

Keuken 
specialisten 

https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/keukens/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
6 keukenspecialisten in Horst aan de Maas ( 1 overlap met badkamers). 
63 bedrijven die iets met keuken aangeven te doen in straal van 25 van gemeente 

klusbedrijven https://www.bedrijvenpagina.nl/klusbedrijf/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
56 in gemeente Horst aan de Maas 

loodgieters https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/loodgieters/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
14 in gemeente Horst aan de Maas 

Makelaars https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/makelaars/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
20 in Horst aan de Maas 

  

 

2) Zorgverleners tbv persona 2 deze doelgroep komt vaker in contact met vooral huisartsen en 

fysiotherapeuten en wellicht ook  ergotherapeuten. Vooral met de fysiotherapeuten en 

ergotherapeuten die ze structureel bezoeken zullen ze vaker een praatje aangaan en vertellen over 

hun dagelijkse bezigheden en plannen. Deze therapeuten kunnen op moment dat ze de burgers 

horen praten over bijv. verbouwen of verhuizen aangeven dat het slim is om doordacht te 

verbouwen (levensloopbestendig en duurzaam).  

Mogelijke signaalwoorden voor deze fysiotherapeuten en artsen zijn: verhuizen, verbouwen, 

kinderen het huis uit, woning comfortabel maken. 

 

  

https://www.bedrijvenpagina.nl/architect/gemeente-horst-aan-de-maas/?a=25
https://www.architect-info.nl/arcen-en-velden-horst-aan-de-maas-meerlo-wanssum-venray/binnenhuisarchitect
https://www.architect-info.nl/arcen-en-velden-horst-aan-de-maas-meerlo-wanssum-venray/binnenhuisarchitect
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/badkamers/gemeente-horst-aan-de-maas/
http://www.elektrovanberlo.nl/
https://www.ralectro.nl/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/elektriciens/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/elektriciens/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/keukens/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/klusbedrijf/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/loodgieters/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/makelaars/gemeente-horst-aan-de-maas/
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 Aantal in gemeente Horst aan de Maas 

Huis
-art-
sen 

https://www.bedrijvenpagina.nl/huisarts/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
20 huisartsen in Horst aan de Maas 

Fysi
othe
-ra-
peu-
ten 

https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/fysiotherapeuten/gemeente-horst-aan-de-maas/ 
31 fysiotherapeuten in Horst aan de Maas 
 
 
 
 
 

Ergo 
The-
ra-
peu-
ten 

https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/ergotherapeuten/gemeente-horst-aan-de-maas/?a=10  
 
straal < 10km en ook <25km vanaf gemeente: 1 Ergotherapeut Monique Joosten in Venlo 
 
https://www.google.com/search?source=hp&ei=GCAFXNP0FY6y0gXPhTU&q=ergotherapeuten+hors
t+an+de+maas&btnK=Google+zoeken&oq=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&gs_l=psy-
ab.3..0i22i30.1867.7373..9050...1.0..0.399.2401.30j2j0j1......0....1..gws-
wiz.....6..0j35i39j0i131j0i10j33i21j33i160j33i22i29i30.yawqrZ7lVnI 
 
6 ergotherapeuten in Horst aan de Maas 
 

 

 

De Groep samenwerkende MKB ondernemers steeds meenemen in communicatietraject . 

 

- Communicatie boodschap 

Stakeholders Benefit voor stakeholders 
waarom zouden zij de 
persona’s willen informeren 
over voordelen 
Levensloopbestendig wonen 

Boodschap naar stakeholders 

1) Bedrijven behorende bij zowel 
persona 1  
als persona 2  

 

Zij worden er beter van 
doordat: 
- ze gratis vermelding krijgen 
op website op overige 
bedrijvenpagina 
- indirect Laat klant zien dan 
men meer doet dan  verkopen 
van eigen 
product/dienstdenkt met 
klant mee geeft gratis extra 
toegevoegde waarde aan 
klantgoed voor 
klanttevredenheid en loyaliteit. 
 

overtuigen van noodzaak om 
mensen tussen 40-70 jaar met 
verbouwplannen te stimuleren 
om ook al na te denken over 
slim verbouwen. 
Comfort/gemak vergroten door 
aanbrengen 
Levensloopbestendige 
elementen in je huis (voorkom 
drempels, maak deuren 
breder, denk na over trap 
waarop eventuele een traplift 
mogelijk is, handigheid van 
demotica, etc..). 
Als professional kunt U  een 
belangrijke rol vervullen om 
deze mensen bewust te maken 
van voordelen van het 

https://www.bedrijvenpagina.nl/huisarts/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/fysiotherapeuten/gemeente-horst-aan-de-maas/
https://www.bedrijvenpagina.nl/zoek/ergotherapeuten/gemeente-horst-aan-de-maas/?a=10
https://www.bedrijvenpagina.nl/Ergotherapeut_Monique_Joosten/4090890/bc9bc036/
https://www.google.com/search?source=hp&ei=GCAFXNP0FY6y0gXPhTU&q=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&btnK=Google+zoeken&oq=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.1867.7373..9050...1.0..0.399.2401.30j2j0j1......0....1..gws-wiz.....6..0j35i39j0i131j0i10j33i21j33i160j33i22i29i30.yawqrZ7lVnI
https://www.google.com/search?source=hp&ei=GCAFXNP0FY6y0gXPhTU&q=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&btnK=Google+zoeken&oq=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.1867.7373..9050...1.0..0.399.2401.30j2j0j1......0....1..gws-wiz.....6..0j35i39j0i131j0i10j33i21j33i160j33i22i29i30.yawqrZ7lVnI
https://www.google.com/search?source=hp&ei=GCAFXNP0FY6y0gXPhTU&q=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&btnK=Google+zoeken&oq=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.1867.7373..9050...1.0..0.399.2401.30j2j0j1......0....1..gws-wiz.....6..0j35i39j0i131j0i10j33i21j33i160j33i22i29i30.yawqrZ7lVnI
https://www.google.com/search?source=hp&ei=GCAFXNP0FY6y0gXPhTU&q=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&btnK=Google+zoeken&oq=ergotherapeuten+horst+an+de+maas&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.1867.7373..9050...1.0..0.399.2401.30j2j0j1......0....1..gws-wiz.....6..0j35i39j0i131j0i10j33i21j33i160j33i22i29i30.yawqrZ7lVnI
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Stakeholders Benefit voor stakeholders 
waarom zouden zij de 
persona’s willen informeren 
over voordelen 
Levensloopbestendig wonen 

Boodschap naar stakeholders 

levensloopgeschikt maken van 
de woning. U kunt zich  
onderscheiden en extra 
toegevoegde waarde bieden 
aan een burger om het 
voordeel van het comfortabel 
maken van de woning door 
levensloopbestendige 
mogelijkheden te vertellen. U 
denk mee met de burger en 
geeft extra informatie wat 
meestal wordt gewaardeerd.  
 

2) Zorgverleners vooral behorende bij 
persona 2 

- opgenomen op lijst met 
ambassadeurs op extra 
pagina op website. 

- Indirect door mee te 
denken met cliënt, krijgt 
cliënt meer waardering 
voor zorgverlener en dat is 
goed voor imago 
zorgverlener 

 
 

Als zorgprofessional die in 
aanraking komt met cliënten 
met chronische aandoeningen 
kunt u belangrijke rol vervullen 
in het vergroten van bewustzijn 
van het belang van het 
levensloopgeschikt maken van 
de woning. Veel 
zorgprofessionals beginnen 
(pas) over de woning als er zich 
beperkingen in functioneren 
voordoen; maar diverse 
maatregelen zijn al in eerdere 
stadia mogelijk; die brengen nu 
comfort en ondersteunen later 
zelfstandig wonen 

 

- Communicatiemiddelen  

Stakeholders Communicatiemiddelen  

1) bedrijven bij persona’s 1 en 2 Netwerk bijeenkomsten 
wellicht al denken aan 
combinatie met 
eindsymposium (Jeanne) 
 
In ieder geval presentatie 
geven bij bestaande clubs van 
bijv. Lions, MKB Noord 
Limburg, of..)  
 

Op 23 januari vragen voor 
contactpersoon vanuit 
projectgroep tbv welke 
bijeenkomsten er regelmatig 
zijn en waar bij aangesloten 
kan worden. 

2) zorgverleners bij persona 2  Symposium is belangrijk voor 
zorgverleners. 
Cathelijne zal in kaart brengen 
welke bijeenkomsten of 
symposia er al georganiseerd 
worden in de regio en waar we 
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Stakeholders Communicatiemiddelen  

bij aan kunnen sluiten.  
Cathelijne gaf aan dat het 
thema positieve 
gezondheidszorg wellicht een 
goed thema is om bij aan te 
sluiten.  
Verder komt er een oncologie  
netwerkbijeenkomst in 
oktober (Cathelijne zit in 
organisatie) waar we bij aan 
kunnen sluiten.  

 

 

Er loop al een online (facebookcampagne) en offline ( advertenties in Hallo)  richting burgers.  

Ondersteunend hieraan informatiebijeenkomsten houden voor de andere 

communicatiedoelgroepen. Hierbij proberen aan te sluiten bij lokale evenementen waar toch al 

mensen naartoe gaan? A en B uitwerken zelf organiseren of aansluiten bij bijeenkomsten die er al 

zijn.  Ook al komen er maar weinig bedrijven en/of zorgverleners… de persberichten die we naar 

aanleiding van deze bijenkomsten kunnen maken werken ook weer als communicatiemiddel.  

A) Versturen uitnodiging met informatie over noodzaak vroeg bewust maken voordelen van 

Levensloopbestendig wonen bij burgers die (slim)  willen verbouwen. Met USP voor de 

ondernemers.   

B) Netwerkavond waar verrassing centraal staat in combinatie met creatieve infosessies  in 

samenwerking bij voorkeur met  gemeente en Rabobank..  

C) uitdelen informatiemateriaal op netwerkbijeenkomsten, folders die ze in hun bedrijf kunnen 

leggen. 

D) Ondersteunen met Linked-in berichten na afloop.  

E) Persbericht voor artikel in Hallo na afloop van infoavond…al dan niet tegen betaling. 

F) Artikel op website van gemeente mbt netwerkavond? Korte omschrijving project in 

gemeentegids? 

a. Artikel van gemeente op website van alle deelnemende ondernemers 

b. Artikel op website Levensloopbestendigwonenlimburg.nl 

 

- Tijdschema: 

Activiteit in volgorde van 
belangrijkheid 

wanneer waarom wat Waar  

1) Maken uitnodiging 
netwerkbijeenkomst, 
programma 
netwerkbijeenkomst en 
informatie materiaal  

Kalender week  
50 en 51 van 
2018 

   

2) MKB bedrijven plan 
uitleggen voor benaderen 
beïnvloedde en vragen om 
hulp bij benaderen en 

In februari/ 
maart  

moet iets zijn 
van alle 
projectleden 
en niet alleen 

Contactpersonen vanuit 
projectgroep krijgen tbv 
opstart. 
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Activiteit in volgorde van 
belangrijkheid 

wanneer waarom wat Waar  

organiseren 
netwerkavond  

van Zuyd er 
moet 
commitment 
zijn voor hele 
plan 

Maar ook belang uitleggen 
van aanleveren materiaal 
voor facebookcampagne en 
website 

3) Versturen uitnodiging 
netwerkbijeenkomst 
Naar 100 ondernemers met 
hoop dat 20% komt 

Eind 
maart/begin 
april 

Persoonlijke 
uitnodiging op 
papier samen 
met oa. 
Gemeente en 
Rabobank  
werkt normaal 
wel.. mail niet. 
Wordt geklikt..  

Verleiden om naar 
netwerkavond te komen 
met gratis vermelding op 
website en door aspect van 
verrassing 

 

4) Netwerkbijeenkomst 
Daarna ook berichten en 
op Linked-in dat dit is 
geweest …. 

Maart/april WE MOETEN  
ZE 
ENTHOUSIAS- 
MEREN 
Er moeten 
voordelen 
voor de 
ondernemers 
zijn.. mails 
lezen ze niet.. 
bij netwerken 
ontmoet je 
andere 
ondernemers 
uit je 
branche.. is 
zinvol en 
gezellig.  

Komen tot verrassing: 
Informatie maar ook 
netwerkgelegenheid met 
een borrel.. statafels in een 
gezellige omgeving.. 
Postersessies met 
informatie waar ze langs 
kunnen lopen EN WAAR DE 
LEDEN VAN DE 
PROJECTGROEP UITLEG 
GEVEN , een activiteit waar 
ze actief aan deel moeten 
nemen met stellingen 
waarbij ze zich door de 
ruimte moeten verplaatsen,  
eventuele een 
brainstormhoek hoe zij het 
denken aan te pakken. 
VOORAL NIET ZITTEN IN 
EEN 
COLLEGEZAALOPSTELLING 
WAAR ZE ALLEEN MOETEN 
LUISTEREN 
(Jeanne: Je kunt ook denken 
aan een virtuele omgeving 
(ervaar het wonen in een llb 
omgeving of ervaar de 
woning die niet comfortabel 
is) of een game (test je 
kennis voer llbh (wat is goed 
en wat is fout). 
Prijsvraag: vind de beste 
oplossing voor een bepaalde 
woning en win een prijs).  
 
Informatie materiaal mee 
naar huis geven. 

Café in 
Horst 
aan de 
Maas? 
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Activiteit in volgorde van 
belangrijkheid 

wanneer waarom wat Waar  

5) meten resultaten on- en 
offline campagne  

Eind januari 
2018. 

 Meten online campagne en 
schrijven artikel met 
resultaten  
 
Eind mei: meten offline 
campagne via stakeholders 
( indien opgestart)  

 

6) Artikel in Hallo na 
netwerkbijeenkomst 

En promoten facebook bericht 
mbt netwerkavond 

Ondernemers 
zijn ook vaak 
inwoners van 
de gemeente 
en lezen dus 
Hallo en zien 
facebook 

Ondernemers 
die geweest 
zijn goed 
gevoel te 
geven. 
Ondernemers 
die niet 
gekomen zijn 
laten zien hoe 
succesvol het 
was, en weer 
een moment 
om bewoners 
te informeren 
op een andere 
manier  

Korte omschrijving 
netwerkavond met foto’s of 
filmpje.  

 

 

- eerste aanzet tot Uitnodiging voor de eerste groep van beïnvloeders niet werkzaam in de 

gezondheidszorg. 

 

Kopjes: Gratis profileren van je onderneming in de gemeente Horst aan de 

Maas. 

Of: 

Netwerkavond slim verbouwen 

OF: 

Beste Ondernemer, 

 

In de Gemeente Horst aan de Maas is in december 2018 een informatie 

campagne opgestart om inwoners tussen de 40 en 70 jaar in Horst aan de Maas 

bewust te maken van de voordelen van tijdig Levensloopbestendig wonen. Je 

hebt vast al berichten gezien op facebook (via 

Levensloopbestendigwonenlimburg) of in het weekblad Hallo. Wellicht heb jij 

zelfs de site www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl  bekeken. 

 

http://www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl/
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Gratis Vermelding op de website met de naam van jullie onderneming 

Ook jij kunt gratis een vermelding krijgen op de website  

www.Levenloopbestendigwonenlimburg.nl. Deze website wordt bezocht door 

inwoners die niet zo maar willen verbouwen maar slim willen verbouwen. 

Slim door al in een vroeg stadium na te denken over de voordelen van 

Levensloopbestendig wonen als comfort en veiligheid zonder dat er al fysieke 

gebreken zijn. Door voortijdig te plannen willen deze inwoners aanpassingen 

in de woning spreiden in de tijd waardoor het geheel ook financieel haalbaar 

wordt.   

Wil jij met jouw bedrijf ook een vermelding op de website kom dan naar onze 

netwerkavond op .. ..2019  

 

Enthousiasmeren van inwoners om slim te verbouwen 

Alleen een website en een promotiecampagne is niet voldoende. Jij als 

ondernemer in Horst en de Maas kan er mede voor zorgen inwoners die 

willen verbouwen te inspireren om na te denken over het concept  “Slim 

verbouwen”.  Kom naar de netwerkavond op..  2019 om ook een schakel te 

worden in de keten. 

 

Laat je verrassen en kom naar de netwerkavond op…. 2019 

 

 

Noodzaak 

De noodzaak tot het creëren van bewustwording voor de voordelen van 

Levensloopbestendig wonen is groot in Horst aan de Maas.  80% van de 

woningen is immers particulier bezit en slechts een fractie van deze huizen  is 

levensloopbestendig. Eigenaren van particuliere woningen denken pas na 

over het Levensloopbestendig maken van hun woning zodra zij of hun 

familieleden een fysieke beperking hebben. Overhaast moeten er dan 

beslissingen worden genomen terwijl men zich ook te laat realiseert wat de 

financiële consequenties van een woningaanpassing zijn. Daarbij komt nog 



    
 

47 
 

eens dat het steeds moeilijker tot onmogelijk wordt om subsidie te krijgen 

voor noodzakelijke woningaanpassingen bij een gemeente.   

 

 

Initiatiefnemers campagne: 

In september 2017 is een project opgestart op basis van verkregen subsidie. 

Het betrof RAAK subsidie waarmee ondernemers worden gestimuleerd om 

samen te werken met kennisinstellingen als Hogescholen en samen een 

problematiek binnen bijv. een gemeente  aan te pakken. In 2016 hebben 11 

MKB ondernemers uit Horst aan de Maas samen met de  Rabobank Venlo-

Venray,  de gemeente Horst aan de Maas en  twee Zuyd Hogeschool 

lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg (lector Ramon Daniels) en 

Innovatief ondernemen (lector Steven de Groot)  deze Raak subsidie 

aangevraagd en gekregen.  
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Bijlage 5:  artikel De kracht van social media t.b.v. bewustwording 
Door: Mirjam Ubachs, Jeanne Heijkers en Ramon Daniëls, Zuyd Hogeschool 

In dit artikel worden de effectiviteit en efficiëntie van een social media campagne voor het creëren 

van bewustwording over levensloopbestendig wonen middels campagne resultaten en bijbehorende 

voorbeelden besproken. Efficiëntie betreft zo laag mogelijke kosten voor marketing communicatie. 

Effectiviteit heeft in dit artikel betrekking op de meetbare mate van bewustwording en aantoonbaar 

bezoek aan de website over het thema.  Het artikel afgesloten met de belangrijkste 4 leereffecten van 

de campagne. Particuliere woningbezitters tussen de 40 en 70 jaar in de gemeente Horst aan de 

Maas zijn de marketing evenals de communicatie doelgroep. Het uitdagende aan de beschreven 

campagne is ten eerste het doel om bewustwording te creëren bij woningbezitters die nog geen 

fysieke  gebreken vertonen en dus nog geen noodzaak en geen manifeste behoefte hebben om hun 

huis levensloopbestendig te maken. De tweede uitdaging is de taak om MKB  ondernemers die een 

nieuw samenwerkingsverband aangaan rond levensloopbestendig wonen (met doelen die niet hun 

core business zijn) actief te betrekken bij een social media campagne. De campagne is onderdeel van 

een samenwerking binnen een SIA RAAK-project tussen 10 MKB ondernemers en onderzoekers van de 

lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool.  

1. Wenselijkheid samenwerkingsproject en campagne 
Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast sluit de overheid 
steeds meer verpleeghuizen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden; burgers worden tevens 
meer verantwoordelijk gesteld voor aanpassing van de woning bij fysieke beperkingen. Het is daarom 
belangrijk dat particuliere woningbezitters tijdig investeren in de levensloopbestendigheid van hun 
woning, als het weghalen van opstapjes en drempels en het creëren van mogelijkheden om op de 
begane grond uiteindelijk een slaapkamer met inloopdouche te maken. Particuliere woningbezitters 
zijn echter onvoldoende bereid hiertoe;  zeker niet op een relatief jonge leeftijd. Zuyd Hogeschool 
heeft in samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas en een 10-tal lokale ondernemers 
onderzocht waarom particuliere woningbezitters niet investeren in levensloopbestendigheid van hun 
woning en hoe ze middels gerichte marketing communicatie gestimuleerd kunnen worden om dit 
wél te doen. De wenselijkheid tot bovengenoemde samenwerking in het RAAK Project 
Levensloopbestendig wonen was groot omdat  80% van de 17.600 woningen voor 40.293 inwoners in 
Horst aan de Maas particulier bezit is en slechts een fractie van deze huizen  levensloopbestendig is.  

2. Noodzaak creëren bewustwording 
Vanwege de noodzaak van tijdige bewustwording en actie ligt in het Raak Project de focus daarom 

juist op burgers in de leeftijd tussen 40 en 70 jaar met een koophuis die nog geen duidelijke fysieke 

beperkingen hebben. Het doel is dat de hierboven genoemde marketing doelgroep op het moment 

dat ze gaan verhuizen, bouwen, verbouwen of verduurzamen, bewust worden van hun wensen en 

eisen m.b.t. het levensloopbestendig maken van hun woning en deze wensen en eisen ook 

daadwerkelijk meenemen. Een levensloopbestendige woning kan namelijk ook in eerdere 

levensfasen al voordelen bieden. Vanuit de fasen van de salesfunnel gedacht is deze bewustwording 

te benoemen in de eerste 3 fasen,  namelijk die van awareness (bieden van informatie en 

aanwakkeren van nieuwsgierigheid), inspiration (aanzetten van de doelgroep tot denken over) tot en 

met fase 3 oftewel consideration (advies inwinnen van de doelgroep of onderzoeken). Fase 4 

purchase (overtuigen van de doelgroep richting aankoop) en fase 5 loyalty (bevestiging van de koop 

door de doelgroep en het voldoen aan de verwachting) zullen wellicht pas over enkele jaren bij de 
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benaderde doelgroep aan bod komen (Petersen, 2019). Deze 5 fasen van de salesfunnel worden in 

tabel 1 gekoppeld aan de fasen van de buyer journey oftewel de klantreis van de genoemde 

doelgroep (Bakker, 2017).  

3. Product t.b.v. ondersteunen salesfunnel 
De website www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl is een middel dat ontwikkeld is voor het 

structureel creëren en behouden van de hierboven beoogde bewustwording bij de deels jongere 

doelgroep.   De centrale boodschap luidt: ‘als je toch gaat verhuizen, bouwen of verbouwen kun je 

ook voor hetzelfde geld je woning al levensloopbestendig maken’.  Comfort en veiligheid worden op 

de website als belangrijkste voordelen benoemd  van het Levensloopbestendig maken van een 

woning. Het voordeel langdurig zelfstandig wonen is op de korte termijn minder interessant voor de 

gekozen doelgroep. Middels objectieve informatie, o.a. weergegeven door korte filmfragmenten, 

worden de voordelen van het levensloopbestendig wonen voor alle leeftijden uitgelegd. Centraal 

staat eveneens de door de samenwerkende ondernemers  ontwikkelde integrale dienst. Er is 

gekozen voor de domeinnaam Levensloopbestendigwonenlimburg.nl omdat het idee is om vanuit 

meerdere gemeenten samenwerkingsverbanden van ondernemers te laten aansluiten bij het in Horst 

aan de Maas opgestarte traject.   

4. Klantreis en  invulling touchpoints in relatie tot effectiviteit en efficiëntie 
Om de doelgroep 40-70 jarigen naar de website levensloopbestendigwonenlimburg.nl te trekken is 

verdieping in de buyer journey oftewel klantreis van de genoemde doelgroep noodzakelijk (Bakker, 

2017). Het gaat hier specifiek om de klantreis van een burger om deze bewust te maken van de 

noodzaak van vroegtijdig starten met het levensloopbestendig maken van een woonhuis. De 

bewustwording betreft dus een toekomstige aankoop met een grote financiële impact waarover de 

leden van de doelgroep tot nu toe nog niet of nauwelijks hebben nagedacht. Middels de juiste 

communicatieboodschappen kan  deze latente behoefte bij doelgroep worden omgezet in behoeften 

waar de doelgroep zich bewust van is (manifeste behoefte).   Belangrijk is daarom om gerichte 

aandacht te geven aan de momenten, wijze en inhoud van de benodigde klantinteractie oftewel 

touchpoints. Klanten baseren immers hun oordeel over een organisatie, of in dit geval de erkenning 

dat vroegtijdig starten met levensloopbestendig wonen voordelig is, niet op een of meerdere 

momentopnamen, maar op de hele reis die ze als klant c.q. burger met de aanbiedende organisatie 

van de klantreis maken (Slooten, 2018). De klant vraagt zich in de eerste fase van de klantreis af of hij 

iets nodig heeft en probeert dit-bijvoorbeeld door herkenning en bewustwording-helder te krijgen 

(Petersen, 2019). Daarnaast is het ook belangrijk om te ontdekken wat een klant voorafgaand aan 

een touchpoint, tussen verschillende touchpoints in, of na afloop van een touchpoint beleeft 

(Slooten, 2018). Uit eerder onderzoek door Weimer (Weimer, 2018) in Horst aan de Maas bleek al 

dat de 40 t/m 70 –jarigen moeilijk te prikkelen zijn tot het creëren van bewustwording, omdat 

levensloopbestendig wonen met ouder worden geassocieerd wordt. Daarnaast concludeerde het 

onderzoek van Weimer dat de kanalen social media en dan specifiek Facebook en het plaatselijk 

weekblad Hallo geschikt zijn om de klant te inspireren de klantreis aan te gaan.  

  

http://www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl/


    
 

50 
 

Tabel 1 Invulling Buyer Journey en resultaten m.b.t. efficiëntie (zo laag mogelijke kosten) in relatie 
tot meetbare behaalde doelen (effectiviteit)  

Fase 1 awareness  
Bereiken doelgroep met 
informatie  

Fase 2 Inspiration   
 aanwakkeren van 
nieuwsgierigheid en 
aanzetten tot denken over 

Fase 3 
Consideration 
via website  

Fase 4 
Purchase 
Tekenen 
contracten 

Fase 5 Loyalty 
Na opleveren 
verbouwing 

2 Advertenties in Hallo in 
kerstperiode op voorpagina 
en pagina 3 links onderaan 
(kosten 954 Euro, oplage was 
19.400 maar geen meetbaar 
bereik in doelgroep) 

 

Niet meetbaar Geen verhoogd bezoek 
website na plaatsen 
advertenties 

 
 

25 Facebook berichten van 
november 2018 tot en met 
mei 2019  (kosten voor 
promotie van 23 
geaccepteerde berichten 
1.495 euro, gemeten bereik  
192.472) 

Engagement  77.450  
 

Aantal clicks vanuit 
Facebook 2.178 van in totaal 
3295 pagina weergaves 
(zichtbaar via  google 
analytics). 
 

50 clicks op pagina van  
informatie formulier. 
5 adviesgesprekken. 
 

Deze fase zal pas 
starten op moment dat 
leden doelgroep 
middels 
samenwerkingsverband 
zijn gaan  verbouwen. 

 

Nadat  offline en relatief dure advertenties via het plaatselijk weekblad Hallo in de kerstperiode geen 

effect bleken te hebben werd mede gezien het beperkte marketingcommunicatiebudget besloten 

vooral te focussen op een social media campagne via Facebook. De aandacht voor de geplaatste 

advertenties in het weekblad (de beoogde effectiviteit) is niet te meten en het effect van de 

advertenties op de fase van awareness in de buyer journey, in verhouding tot een gepromoot 

bericht op Facebook, blijft onbekend. Wel meetbaar is het feit dat beide offline advertenties geen 

verhoogd bezoek aan de website hebben gegenereerd. Door de offline advertenties zijn de burgers 

dus zeker niet in de fase van consideration in the buyer journey  terecht gekomen.  

Facebook is een sterk medium omdat de doelgroep t.b.v. een promotie specifiek te bepalen is (Dziri, 

2015).  Facebook blijkt ook het meest geschikte social media advertentiemedium te zijn omdat op 

Facebook de praktische bruikbaarheid van informatie van belang is (Voorveld, 2018). De 

deelnemende MKB ondernemers waren in eerste instantie niet enthousiast over de beoogde 

Facebookcampagne en het verzamelen van content was dan ook met name in de eerste maanden 

van de campagne een uitdaging.  De onbekendheid met de effecten van Facebookcampagnes en het 

idee dat het maken van content veel werk kost (naast een drukke werkagenda) waren mede 

onderdeel van deze problematiek. Door gebrek aan input van de MKB ondernemers zijn content 

rondom de aftrap van de website en  filmfragmenten geplaatst op de website gebruikt om de eerste 

10 Facebookberichten te maken. Op het moment dat een van de ondernemers mede 

verantwoordelijk werd  gemaakt voor de campagne hebben de meeste ondernemers tijd gemaakt  

om (bij voorkeur persoonlijke) content rondom het onderwerp levensloopbestendig wonen al dan 

niet in relatie met hun eigen bedrijf aan te leveren.  

De Facebook campagne is uitgezet vanaf 12 november 2018. Er is gekozen om wekelijks een bericht 

uit te zetten omdat uit eerder onderzoek van Sharp in How Brands Grow blijkt dat het beter is om 

structureel aanwezig te zijn en te zorgen dat iedere week een deel van de doelgroep wordt bereikt 

(Visser, 2017).  En als eerder aangeven baseren klanten hun oordeel over een organisatie,  in dit 

geval de erkenning dat vroegtijdig starten met levensloopbestendig wonen voordelig is, niet op een 
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of meerdere momentopnamen, maar op de hele reis die ze als klant c.q. burger met de aanbiedende 

organisatie van de klantreis maken. Alle 25 berichten zijn uitgezet met behulp van een promotie van 

2 dagen voor 65 euro per promotie.  Er is steeds gekozen voor het bij voorkeur uitzetten op 

vrijdagavond 18.00u. Het is de start van het weekend en de veelal werkende doelgroep van 40-70 

jaar heeft dan naar verwachting meer tijd om Facebook te bekijken. Uit onderzoek van Coosto die 

100.000 Nederlandse Facebook-posts heeft onderzocht bleek dat 13:00 uur of 18:00 de beste 

tijdstippen zijn is om iets te plaatsen (Ham, 2019).  

5. Resultaten en leereffecten fase 1 Awareness (meetbare effectiviteit van 

Facebook campagne) 
Ten behoeve van het meten van awareness is in dit onderzoek gekozen voor het verkrijgen en meten 

van bereik in de doelgroep burgers in de gemeente Horst aan de Maas van 40-70 jaar oud middels 

Facebook. Na 25 vrijwel wekelijks via Facebook gepromote berichten is er op 29 mei 2019 een totaal 

bereik in de doelgroep van 192.472 behaald.  Om te testen welke soort van Facebookberichten het 

meeste geschikt zijn, zijn er wekelijks andere berichten uitgezet. In de campagne van 

Levensloopbestendig wonen bleken berichten met toegevoegde persoonlijke en informatieve foto’s 

en filmpjes die nieuwsgierigheid opwekken of op het onverwachte inspelen het hoogste bereik van 

Facebook toebedeeld te krijgen. Zo heeft een bericht met een foto van een huis op z’n kop in de 

carnavalstijd het hoogste bereik gekregen van 12.120, een persoonlijke foto met de leden van het 

samenwerkingsverband een bereik van 11.395 en scoorden filmpjes met een  tour door een woonhuis 

een bereik van 10.548 en 10.428 (plaats 3 en 4). 

Figuur 1: Aard van de content in relatie tot generen van bereik bij op Facebook betaalde 
advertenties 
 

  

Film 
https://levensloopbest
endigwonenlimburg.nl
/veelgestelde-vragen/: 
Hoe verloopt een 
klantadviesgesprek? 

 
 

Bereik 12.120 Bereik 11.395 
Herkenbaarheid en 
persoonlijk: De MKB ers 

Bereik: 10.548 Speelt in 
op  nieuwsgierigheid op 

Bereik 3.770   Bereik 
1.119   

Leereffect 1 : Komen tot content voor de social media campagne t.b.v. een 

product geleverd door een samenwerkingsverband dat niet de core 

business is van de individuele partners. 

Geef in een samenwerkingsproject niet een externe partij bijv. een Hogeschool of een 

marketingbureau maar een van de partners die de producten ook gaat leveren aan de beoogde 

marketing doelgroep de verantwoording over de planning, de uitvoering en het slagen van de 

social media campagne. Deze partner moet overwicht hebben op de groep, het vertrouwen 

hebben van de groep en tijd willen vrijmaken om de planning en taakverdeling t.b.v. 

aanleveren van de content te willen sturen.  

https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/veelgestelde-vragen/
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/veelgestelde-vragen/
https://levensloopbestendigwonenlimburg.nl/veelgestelde-vragen/
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Apart en wekt 
nieuwsgierigheid 
op 

wonen allemaal in de 
gemeente Horst aan de 
Maas 

door rondgang door 
woonhuis. 
Herkenbaarheid: 
ondernemer in Horst aan 
de Maas 

Niet 
persoonlijk en 
herkenbaar 

Niet apart 
en niet 
persoonlijk 

Een berichtje met slechts een plaatje met de logo’s van de deelnemende ondernemers kreeg van 

Facebook slecht een bereik van 1.119  toebedeeld. Het twee na slechts scoorde een bericht met een 

aangekochte foto van een stel veertigers.  Het toebedeelde bereik was hier  3.770.  Twee berichten 

zijn door Facebook niet eens geaccepteerd voor promotie wellicht omdat het lijkt dat de tekst te veel 

neigt naar een advertentie die misleidende, nep of onjuiste informatie bevat met misleidende claims, 

aanbiedingen of methoden.  

 
Figuur 2: Content die neigt naar een claim 

  

Bericht “Gezond oud worden in een 
levensloopbestendige woning”. Bereik zonder 
promotie was 569. Deel van bericht dat 
waarschijnlijk neigt naar een claim Dus wil 
men gezond oud worden in de eigen woning, 
maak dan de keuze voor natuurlijke materialen!  

Animatie film van YouTube met als onderwerp 
“voorsorteren”. Bereik zonder promotie was 
870. Deel van bericht dat waarschijnlijk neigt 
naar een claim Nu ruimte creëren voor een 
slaapkamer met badkamer zorgt ervoor dat je 
nu al ruimte hebt voor, bijvoorbeeld…... 

 

6. Resultaten en leereffecten fase 2 Inspiration 
In fase 2 is het zaak om zichtbaarheid van de Facebookberichten in de  doelgroep te creëren. Door te 

zorgen voor een consistente en opvallende manier van communiceren moeten er mentale patronen 

in het brein van de consument worden opgebouwd. Er moet worden gezorgd dat mensen stoppen 

met scrollen op hun tijdlijn (Visser, 2017). In deze campagne is gestreefd naar het aanwakkeren van  

nieuwsgierigheid en aanzetten tot nadenken over het onderwerp. Onderzoek verricht door Astrid 

Schiepers naar effectiviteit van merkcommunicatie via Facebook door het MKB beschrijft al dat eigen 

gegenereerde content als zelfgemaakte foto’s  of film goed scoren als soort van content. Specifiek 

wat betreft de inhoud van de content wordt branded en informatieve content gewaardeerd in 

Leereffect 2 voor vervolg campagnes om te komen tot fase 1 (awareness) 

in the buyer Journey is:  

De aard van de content is bepalend voor het generen van bereik bij op Facebook betaalde 

advertenties. Zelf gemaakte foto’s of  filmpjes met het accent op “het onverwachte” , “apart “ 

of met het accent op “persoonlijkheid in combinatie met  herkenbaarheid”, evenals berichten 

die in spelen op  “nieuwsgierigheid”  scoren het best. Controleer goed of er geen content in een 

bericht staat dat de indruk wekt een claim te zijn waardoor een bericht niet geplaatst wordt. 

Facebook wil misleidende informatie voorkomen. 
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tegensteling tot content gericht op sales call to action. Vooral content over inhoud tijdens het eigen 

werk/actie en over het eigen product of dienst wordt gewaardeerd (Schiepers, 2019).  

Alle 25 berichten behoren tot een verhaallijn m.b.t. de voordelen van het tijdig nadenken over het 

levensloopbestendig (LLB) maken van de eigen  woning. De bereikte zichtbaarheid is gemeten door 

naar de door Facebook weergeven engagement cijfers per bericht te kijken. Engagement wordt vaak 

uitgelegd als de interactie die tussen mensen en consumenten in social media ontstaat. 

Binnen social media wordt engagement meestal operationeel gedefinieerd als het aantal keren dat 

op content is geklikt (op de foto’s of het filmpje) maar ook o.a.  door shares of likes (Visser, 2017). 

Gedurende de 25 berichten zijn er  77.450 gezamenlijke kliks op de video, foto’s of link naar website 

gegenereerd. 

Tabel 2: Kenmerken top 5 van beste scorende berichten op engagement 

 Top 5 likes Top  5 doorklik naar website Top 5 comments 

1 

 
8-4-2019: Foto ondernemer 
voor bedrijfswagen: 159  
bereik 8172 en 205 clicks naar 
website 
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid 

 
8-3-2019: Foto met huis op z’n 
kop: 544 
 
 
Apart en onverwacht 
 

 
19-4-2019: Foto’s  die inkijk 
geven in woonhuis (zonder 
personen) 12 comments n.a.v. 
poll.  
Aanzet tot actie om reactie te 
geven door o.a. apart en 
onverwachte 

2 

 
25-3-2019: Foto ondernemer op 
haar werkplek: 112  
bereik 7133 en 90 clicks naar  
website   
 
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid 

 
 8-4-2019: Foto ondernemer 
voor bedrijfswagen: 205  
 
 
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid 

 
23-11-2018: tweede film uit 
serie: Film met wethouder, LLB 
wonen is voor elke leeftijd: 10 
comments die te maken hebben 
met plaatselijke politiek 
Herkenbaarheid en 
betrokkenheid  

3 

 
31-3-2019: Foto ondernemer 
zijn dochter en moeder: 81 
(bereik is 5464 en 65 clicks naar 
website)  
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid waardoor 
emoties worden opgeroepen 

 
12-11-2018: Foto met aftrap 
website met veel personen uit 
omgeving:  156 
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid 

 

 
8-3-2019:Foto met huis op z’n 
kop: 9 comments allemaal met 
opmerkingen m.b.t. toekomstig 
bezoek aan dit huis. 
Aanzet tot actie door o.a. apart 
en het onverwachte 

4 

 
8-3-2019: Foto met huis op z’n 
kop: 74  
(bereik 10423 en clicks naar 
website is 544). 
 

 
16-11-2018: Film met uitleg 
door ondernemer: 115 
(bereik:7.284, Video views: 

 
31-3-2019: Foto ondernemer, 
zijn dochter en moeder:  
8 comments van bekenden van 
familie.  
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Tabel 2: Kenmerken top 5 van beste scorende berichten op engagement 

 Top 5 likes Top  5 doorklik naar website Top 5 comments 

Apart en onverwachte 5286 , 10sec. video views 
1.940)  
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid 

Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid  emoties 

5 

 
19-4-2019: Foto’s  die inkijk 
geven in apart woonhuis (zonder 
personen) en Poll: 40  
bereik 7596 en clicks naar 
website is 94  
 
 
 
 
Apart en Nieuwsgierigheid 

 
11-1-2019 Film: Wat zijn 
financiële tips bij het LLB 
maken van je woning? 
makelaar/taxateur, geeft 
enkele financiële tips die 
handig zijn bij het LLB maken 
van je woning: 107  
Herkenbaarheid, 
persoonlijkheid en 
nieuwsgierigheid (fin. tips)  

 
16-11-2018: Film met uitleg van 
ondernemer Lambert Joosten 
over levensloopbestendig 
wonen: 3 comments van 
bekenden 
 
 
 
Herkenbaarheid en 
persoonlijkheid  

 

 De meeste likes (159) kreeg het artikel met foto van een plaatselijke ondernemer voor zijn 

bedrijfswagen.  De meeste foto kliks kreeg de foto met het huis op z’n kop dat inspeelt op het 

onverwachte. Dit bericht krijgt tevens veel likes (74 ) en de meeste kliks naar de website van in 

totaal 544. Het aantal likes blijkt verhoogd te worden door in te spelen op het onverwachte of 

op nieuwsgierigheid met persoonlijke foto’s waarop veel mensen herkenbaar voor de 

doelgroep staan (als inwoners, ondernemers of wethouders) of waar ruimtes in een woonhuis 

actief worden getoond.  

 De meeste video views oftewel 9.384 in totaal met 3.636 10 sec. video (waarvan de video dus 

minimaal 10 seconden is bekeken) waren er voor de film met als onderdeel van titel ”specialist 

Leereffect 3 voor vervolg campagnes om te komen tot fase van 

inspiration in the buyer Journey: 

De aard van de content is bepalend voor het generen van engagement.  Zelfgemaakte 

foto’s of  filmpjes met het accent op “persoonlijkheid in combinatie met  herkenbaarheid 

van mensen”  scoren het beste voor het verkrijgen van likes. Indien met herkenbaarheid 

ook nog emoties worden opgeroepen is dit erg positief. 

Voor het doorklikken naar de website t.b.v. vergaren van meer informatie spelen  “het 

onverwachte en apart “  evenals “nieuwsgierigheid”   het best.  

Comments krijg je vooral als er gevraagd wordt om actie middels een poll, het 

“onverwachte en apart” evenals “herkenbaarheid” van mensen waardoor emoties worden 

opgeroepen.  Als herkenbaarheid kan worden gecombineerd met betrokkenheid van de 

doelgroep bij een bestaand onderwerp is dit erg positief. 
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levensloopbestendig wonen, in gesprek met een klant over het levensloopbestendig maken van 

de badkamer”. In deze film is een tour  in een woonhuis te zien die inspeelt op de 

nieuwsgierigheid van een burger. De betreffende ondernemer zorgt voor een stukje 

herkenbaarheid naar de doelgroep in Horst aan de Maas.  De film met als titel “Wat zijn 

financiële tips bij het levensloopbestendig maken van je woning?”  scoorde als tweede met 7.144 

video views en 2.327 10sec video views door in te spelen op nieuwsgierigheid.   

 Comments krijg je vooral als er gevraagd wordt om actie middels een poll,  “onverwacht en 

apart” evenals “herkenbaarheid” van mensen waardoor emoties worden opgeroepen.  Zowel de 

foto met een  apart woonhuis dat het in eerste instantie het idee geeft niet levensloopbestendig 

te zijn gekoppeld aan een poll levert veel comments op. Door herkenbaarheid  te koppelen aan 

emoties middels de foto van de ondernemer met dochter en moeder worden vooral comments 

in de vrienden en bekende groep van de oma gegenereerd. De film van de wethouder met 

content die inspeelt op de al opgebouwde  betrokkenheid van de burger met het  beleid van de 

wethouder in de Horst aan de Maas, werkt ook positief voor het generen van comments. 

 

7. Resultaten en leereffecten fase 3 Consideraton  
Via Facebook hebben uiteindelijk 2.178  mensen op de link naar de project website 

Levensloopbestendigwonenlimburg.nl of een meer gerichte pagina van de website geklikt. In relatie 

tot de uitgaven van de voor  promotie geaccepteerde 23 Facebook berichten  ( 2 berichten zijn niet 

voor promotie geaccepteerd) van in totaal 1.495 Euro was dit 0.69 Euro per persoon. De MKB’ers die 

de content hebben aangeleverd waren akkoord dat we alleen de link naar de project website 

meenamen zodat de Facebookbezoeker niet de keuze had uit meerdere websites. Via google 

analytics bleek het aantal pagina weergaves 3295 te zijn. Het bezoek van de website wordt dus 

vooral gestuurd door de Facebook campagne. Ter illustratie; na de plaatsing van het Facebookbericht 

op 27 mei (zie figuur 3), is een piek waarneembaar in bezoekers van de website (in tabel van 

gebruikers) op 28 mei .  . 
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Figuur 3. 

 

8. Conclusies en overzicht leereffecten 
De Facebookcampagne was onderdeel van een samenwerkingsverband van 10 MKB ondernemers in 

Horst aan de Maas. Tijdens de Facebookcampagne  is er steeds voor gekozen om content aan te 

bieden die inhoudelijk advies geeft.  

Het doel was om de burgers uit Horst aan de Maas de voordelen van het tijdig levensloopbestendig 

maken van hun woning te vertellen (awareness fase uit de buyer journey) om de burgers vervolgens  

aan te zetten tot het nadenken over de voordelen van levensloopbestendig wonen (inspiration fase 

uit de buyer journey oftewel klantreis) om ze uiteindelijk door te laten klikken naar de website 

(consideration fase) (Bakker, 2017).  Gebleken is dat de Facebookcampagne gezien de uitgaven voor 

promotie van 1.495 euro in totaal zeker efficiënt was in relatie tot de effectiviteit. De volgende 

resultaten zijn behaald. 

- bereik in de doelgroep van 192.472 (awareness)   

- gemeten engagement is 77.450 ( inspiration) 

Leereffect 4 voor vervolg campagnes om te komen tot fase van 

consideration in the buyer Journey: 

Zorg consequent voor een  link naar de betreffende website pagina met de aanvullende 

informatie en voorkom links naar andere websites die ook nog geraadpleegd kunnen worden. 
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- en het uiteindelijk aantal clicks naar de website van 2178 (consideration)  kosten van de totale 

Facebook campage is uiteindelijk 0,69 Euro per persoon  die de Facebook pagina heeft bezocht. 

 

De 4 belangrijke leereffecten naar aanleiding van de Facebook campagne zijn: 

1) Zorg dat een  ondernemer die uiteindelijk producten wil leveren aan de beoogde doelgroep (in 

dit geval een partner uit het samenwerkingsverbandproject) en niet een externe partij (bijv.  een 

Hogeschool of marketing bureau)  de verantwoording voor de planning, de uitvoering en het 

slagen van de social media campagne heeft. Ingeval van een samenwerkingsverband moet deze 

ondernemer overwicht hebben op de groep, het vertrouwen hebben van de groep en tijd willen 

vrijmaken om de planning en taakverdeling t.b.v. aanleveren van de content te willen sturen. 

2) Om te komen tot de fase van awareness in the buyer journey: De aard van de content is 

bepalend voor het generen van bereik bij op Facebook betaalde advertenties. Zelf gemaakte 

foto’s of  filmpjes met het accent op “het onverwachte” , “apart “ of met het accent op 

“persoonlijkheid in combinatie met  herkenbaarheid”, evenals berichten die in spelen op  

“nieuwsgierigheid”  scoren het best. Controleer goed of er geen content in een bericht staat dat 

de indruk wekt een claim te zijn waardoor een bericht niet geplaatst wordt door Facebook om 

misleidende informatie te voorkomen. 

3) Om te komen tot de fase van inspiration in the buyer Journey:   

a. De aard van de content is bepalend voor het generen van engagement.  Zelf gemaakte foto’s 

of  filmpjes met het accent op “persoonlijkheid in combinatie met  herkenbaarheid van 

mensen”  scoren het beste voor het verkrijgen van likes. Indien met herkenbaarheid ook nog 

emoties worden opgeroepen is dit erg positief. 

b. Voor het doorklikken naar de website t.b.v. vergaren van meer informatie scoren  “het 

onverwachte en apart “  evenals “nieuwsgierigheid”   het best.   

c. Comments krijg je vooral als er gevraagd wordt om actie middels een poll,  “het onverwachte 

en apart” evenals “herkenbaarheid” van mensen waardoor emoties worden opgeroepen.  

Als herkenbaarheid kan worden gecombineerd met betrokkenheid van de doelgroep bij een 

bestaand onderwerp is dit erg positief. 

4) Om te komen tot de fase van consideration in the buyer Journey: zorg consequent voor een link 

naar de betreffende website pagina met de aanvullende informatie en voorkom links naar 

andere websites die ook nog geraadpleegd kunnen worden. 
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