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Managementsamenvatting	
HofMarketing	is	een	stichting	die	Hof	van	Twente	wil	promoten	op	het	gebied	van	wonen,	werken	en	
recreëren.	 Op	 het	 gebied	 van	 wonen	 heeft	 HofMarketing	 twee	 communicatiedoelen:	 de	 huidige	
inwoners	 van	 gemeente	 Hof	 van	 Twente	 behouden	 en	 koesteren	 en	 zorgen	 dat	 inwoners	 positief	
praten	over	het	gebied,	al	dan	niet	ambassadeur	willen	worden	van	het	gebied.	Om	deze	doelen	te	
bereiken,	is	er	een	passende	communicatiestrategie	nodig.	De	adviesvraag	luidt	dan	ook	als	volgt:	

“Welke	communicatiestrategie	kan	HofMarketing	inzetten	om	inwoners	van	gemeente	Hof	
van	Twente	te	betrekken	bij	de	promotie	van	het	gebied?”	

	
Allereerst	 is	 er	 onderzoek	 gedaan	 door	 de	 communicatieprofessional.	 Uit	 dit	 onderzoek	 blijkt	 dat	
inwoners	 van	 Hof	 van	 Twente	 al	 betrokken	 zijn	 bij	 het	 gebied.	 Qua	 kennis	 geven	 zij	 drie	
kenmerkende	 aspecten	 van	 het	 gebied	 aan:	 natuur,	 rust	 en	 ruimte.	 Bij	 positieve	 houding	 komen	
dezelfde	drie	begrippen	naar	voren.	Daarnaast	geven	26%	van	de	inwoners	het	gebied	een	9	of	een	
10.	Dit	geeft	aan	dat	een	vierde	van	de	inwoners	‘fan’	is	van	het	gebied	(Gerritsen,	2018).	
	
Na	 afwegen	 van	 verschillende	 strategieën,	 is	 er	 gekozen	 voor	 de	 Fanstrategie	 van	Michels	 (2016).	
Deze	strategie	is	gericht	op	het	versterken	van	positieve	associaties	van	de	doelgroep	met	het	merk.	
Door	de	aandacht	die	de	fans	krijgen,	wordt	de	organisatie	top	of	mind	en	gaat	ze	van	I	like	it	naar	I	
love	 it.	 Door	 zelf	 fans	 te	 maken,	 maken	 die	 op	 hun	 beurt	 weer	 nieuwe	 fans	 (Michels,	 2016).	 De	
strategie	bestaat	uit	zes	stappen:	
	

1. Vind	het	bronpunt	en	de	dynamiek	
2. Bekrachtig	de	interne	fans	
3. Vind	de	externe	fans	

4. Creëer	een	community	voor	de	fans	
5. Koester	fans	en	deel	belevenissen	
6. Meet	de	resultaten	

	
HofMarketing	 wordt	 geadviseerd	 om	 een	 duidelijk	 bronpunt	 te	 kiezen	 op	 basis	 van	 voorgaande	
projecten	en	onderzoeken.	Dit	bronpunt	is	niet	alleen	te	gebruiken	om	de	interne	fans	gemotiveerd	
te	 houden	 en	 te	 enthousiasmeren,	 maar	 ook	 als	 basis	 voor	 alle	 uitingen	 op	 gebied	 van	 externe	
communicatie.		
	
Om	met	fans	in	contact	te	komen,	wordt	HofMarketing	aangeraden	om	sociale	media	zorgvuldig	in	te	
zetten,	waarbij	 de	 nadruk	 ligt	 op	 ‘engaging’:	 het	 entertainen,	 inspireren	 en	 persoonlijk	 benaderen	
van	 fans.	 HofMarketing	 wordt	 geadviseerd	 om	 zowel	 de	 Facebookpagina	 als	 de	 ‘Wij	 zijn	 de	 Hof’	
website	 in	te	zetten	als	community	waar	fans	elkaar	kunnen	vinden,	gesprekken	kunnen	voeren	en	
belevenissen	kunnen	delen.	HofMarketing	kan	deze	fans	inzetten	om	cocreatie	in	gang	te	zetten.	Via	
brainstormsessies	of	testimonials	kunnen	fans	helpen	bij	de	promotie	van	het	gebied.		
	
	Als	 laatste	 wordt	 HofMarketing	 aangeraden	 om	 resultaten	 te	 meten,	 zowel	 voor	 de	 website	 en	
sociale	media,	als	op	het	gebied	van	klanttevredenheid.		
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Voorwoord	
Eindelijk	 is	het	zover:	mijn	 laatste	geschreven	rapport,	voordat	 ik	mijn	opleiding	Communicatie	aan	
Hogeschool	 Windesheim	 afrond.	 In	 de	 afgelopen	 vier	 jaar	 heb	 ik	 veel	 opgestoken	 van	 het	
communicatievak	en	heb	ik	op	verschillende	manieren	ervaring	op	mogen	doen.	Ik	kijk	terug	op	mijn	
periode	bij	gemeente	Hof	van	Twente	en	HofMarketing	als	de	mooiste	ervaring	van	mijn	studietijd.		
	
Een	bijzondere	overgang	

Begin	januari	kwam	ik	binnen	bij	de	gemeente	Hof	van	Twente.	Zij	waren	bezig	met	de	afrondende	
fase	van	het	project	 ‘profilering’.	Ze	waren	bezig	met	de	oprichting	van	stichting	HofMarketing,	die	
verder	gaat	met	de	promotie	van	het	gebied	Hof	van	Twente.	Ik	kwam	als	afstudeerder	dus	binnen	
op	een	bijzonder	moment	en	dat	maakte	de	afstudeerperiode	zo	interessant.	Ik	ben	begonnen	met	
het	 schrijven	 van	 een	 afstudeerwerkplan,	 gevolgd	 door	 het	 doen	 van	 onderzoek	 naar	 de	
betrokkenheid	 van	 inwoners	 bij	 het	 gebied	 Hof	 van	 Twente.	 De	 resultaten	 en	 conclusies	 van	 dat	
onderzoek	 dienen	 als	 basis	 voor	 dit	 adviesrapport.	 In	 dit	 rapport	 wordt	 advies	 gegeven	 over	 hoe	
HofMarketing	 inwoners	 van	 de	 gemeente	Hof	 van	 Twente	 kan	 betrekken	 bij	 de	 promotie	 van	 het	
gebied.		
	
Bedankt!	

Ik	 wil	 alle	 medewerkers	 van	 de	 gemeente	 Hof	 van	 Twente	 bedanken	 dat	 ze	 mij	 zo	 goed	 hebben	
opgevangen	 binnen	 de	 organisatie,	 voornamelijk	 de	 collega’s	 van	 communicatie.	 Jullie	 hebben	mij	
veel	energie	en	motivatie	gegeven,	naast	alle	gezellige	momenten.	Daarnaast	wil	 ik	ook	de	nieuwe	
collega’s	 van	 HofMarketing	 bedanken.	 Ook	 wil	 ik	 Wendy	 Kolste	 en	 Ellen	 De	 Ruijter-Groenewold	
hartelijk	bedanken	voor	hun	begeleiding.		
	
Met	 trots	presenteer	 ik	nu	dit	adviesrapport.	Mijn	doel?	Niet	alleen	mijn	diploma	halen,	maar	ook	
doorstuderen.	In	augustus	start	mijn	nieuwe	avontuur	als	masterstudent	in	Zweden	voor	de	master	
‘International	Communication’!	
	
Ik	wens	u	veel	leesplezier,	
	
Anne	Lot	Gerritsen	
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1	|	Inleiding	
Zoveel	 grote	 steden	 doen	 aan	 citymarketing.	 Denk	 aan	 ‘I	 Amsterdam’	 en	 ‘Er	 gaat	 niks	 boven	
Groningen’.	Het	lijkt	erg	goed	te	werken.	Maar	hoe	zit	dat	dan	met	regiomarketing?	Zijn	gebieden	net	
zo	te	promoten	als	een	grote	stad?	Dat	is	de	uitdaging	voor	HofMarketing.		
	
In	 het	 kader	 van	 de	 afstudeeropdracht,	 heeft	 de	 communicatieadviseur	 dit	 adviesrapport	
geschreven.	 De	 opdrachtgever	 was	 de	 gemeente	 Hof	 van	 Twente,	 die	 in	 2017	 bezig	 was	met	 het	
project	 ‘Profilering’.	 In	 april	 2018	 is	 het	 stokje	 overgedragen	 naar	 de	 pas	 opgerichte	 stichting	
HofMarketing.			
	
HofMarketing	 wil	 het	 gebied	 Hof	 van	 Twente	 promoten	 op	 het	 gebied	 van	 wonen,	 werken	 en	
recreëren.	Op	het	gebied	van	werken	en	recreëren	 liggen	al	concrete	plannen,	maar	op	het	gebied	
van	wonen	 nog	 niet.	 Om	 de	 promotie	 van	 de	woonsector	 op	 te	 kunnen	 pakken,	 is	 HofMarketing	
afhankelijk	 van	 de	 samenwerking	 met	 makelaars	 en	 woningcorporaties.	 Om	 hen	 te	 kunnen	
overtuigen,	moet	HofMarketing	eerst	 resultaten	 laten	 zien.	HofMarketing	 ziet	mogelijkheden	 in	de	
inzet	van	inwoners,	maar	hiervoor	moet	eerst	contant	ontstaan	tussen	deze	partijen.	Daarom	heeft	
HofMarketing	de	volgende	adviesvraag	gesteld:		
	
“Welke	communicatiestrategie	kan	HofMarketing	inzetten	om	inwoners	van	gemeente	Hof	

van	Twente	te	betrekken	bij	de	promotie	van	het	gebied?”	
	
Om	deze	 vraag	 te	 kunnen	beantwoorden,	 heeft	 de	 communicatieadviseur	 zowel	 bureauonderzoek	
als	veldonderzoek	gedaan	naar	de	betrokkenheid	van	de	inwoners	van	gemeente	Hof	van	Twente	bij	
het	 gebied.	 De	 resultaten	 hiervan	 dienen	 als	 input	 voor	 het	 huidige	 adviesrapport.	 Het	 advies	 is	
bedoeld	 voor	 HofMarketing,	 zodat	 zij	 de	 inwoners	 van	 Hof	 van	 Twente	 kunnen	 inzetten	 bij	 de	
promotie	van	het	gebied.		
	
Leeswijzer	

Dit	 rapport	 begint	 met	 een	 introductie	 over	 HofMarketing.	 Vervolgens	 geeft	 de	 probleemanalyse	
inzicht	 in	 de	 aanleiding,	 de	 huidige	 situatie	 en	 de	 gewenste	 situatie.	 Vervolgens	worden	 er	 in	 het	
hoofdstuk	 ‘Communicatiestrategie’	 verschillende	 strategieën	 afgewogen	 en	 wordt	 er	 een	 keuze	
gemaakt.	Daarna	wordt	de	strategie	in	de	praktijk	uitgelegd	met	bijbehorend	advies.	In	het	hoofdstuk	
‘Implementatie’	worden	de	adviezen	geïmplementeerd	naar	verschillende	communicatiemiddelen	en	
tips.	Daarna	worden	de	planning	en	het	budget	besproken.	Tot	slot	wordt	de	conclusie	weergegeven.		 	
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2	|	HofMarketing	
In	Hof	 van	Twente	hebben	ondernemers	en	de	gemeente	gezamenlijke	doelen	en	ambities	op	het	
gebied	van	wonen,	werken	en	vrije	tijd.	Om	deze	doelen	te	kunnen	realiseren,	is	er	behoefte	aan	een	
eenduidige	 profilering	 van	 het	 gebied	 Hof	 van	 Twente.	 Gemeente	 Hof	 van	 Twente	 heeft	 daarom	
stichting	HofMarketing	opgericht.	Deze	 stichting	gaat	 in	 samenwerking	met	alle	betrokken	partijen	
het	 gebiedsprofiel	 van	Hof	 van	 Twente	 uitdragen.	 Sinds	 1	 april	 2018	 is	 HofMarketing	 actief	 onder	
leiding	van	directeur	Wilco	de	Jong.	De	backoffice	van	VVV	Hof	van	Twente	is	ook	bij	HofMarketing	
gevestigd.	
	

2.1	|	Over	HofMarketing	

De	 stichting	 is	 recentelijk	 opgericht.	 Door	 de	 korte	 looptijd	 zijn	 er	 nog	 geen	 resultaten	 over	 de	
prestaties	die	gebruikt	kunnen	worden	voor	dit	advies.	Op	dit	moment	is	HofMarketing	bezig	met	het	
schrijven	 van	 een	marketingplan.	 De	 planning	 is	 om	 deze	 in	 de	 zomer	 van	 2018	 af	 te	 ronden.	 Dit	
adviesrapport	zal	voor	de	pijler	‘wonen’	als	input	dienen	in	het	marketingplan.	HofMarketing	heeft	al	
wel	 een	 huisstijl	 ontwikkeld	 voor	 HofMarketing	 zelf	 en	 de	 eerste	 campagne	 ‘Wij	 zijn	 de	 Hof’.	 De	
lancering	van	deze	huisstijl	vond	plaats	op	1	juni	2018.	
	
Het	team	
Het	 team	 van	 HofMarketing	 bestaat	 momenteel	 uit	 zes	 personen.	 De	 directeur	 is	Wilco	 de	 Jong.	
Daarnaast	werken	twee	medewerkers	van	VVV	Hof	van	Twente	bij	HofMarketing,	Lionne	Wolberink	
en	Marriët	de	Beer.	Een	andere	medewerkster	 is	Evelien	Meijer.	Zij	werkt	bij	de	gemeente	Hof	van	
Twente	 en	 is	 voor	 vijftig	 procent	 gedetacheerd	 bij	 HofMarketing.	 Sanne	 van	 Voorst	 was	
meewerkstagiaire	voor	VVV	Hof	 van	Twente	en	 is	dat	nu	voor	HofMarketing.	Daarnaast	 schrijft	de	
afstudeerstagiair	haar	afstudeerscriptie	bij	HofMarketing.		
	
Doelen	en	strategie	

HofMarketing	 heeft	 als	 doel	 het	 profiel	 Hof	 van	 Twente	 actief	 uit	 te	 dragen	 volgens	 een	
marketingstrategie.	De	uitgangspunten	hiervan	 zijn	 door	 de	 gemeente	Hof	 van	 Twente	 vooralsnog	
vastgesteld	in	het	rapport	Profilering	Hof	van	Twente	(2017).		
	

1. Uitgaan	van	eigen	kracht	en	verbinden	met	de	regio:	Hof	van	Twente	als	paradepaardje	van	
Twente.	

2. De	kernwaarden	groen,	actief	en	betrokken	vertalen	en	verbeelden	op	een	creatieve,	unieke	
en	aansprekende	manier.	

3. De	 kwaliteiten	 van	 Hof	 van	 Twente	 naar	 buiten	 brengen	 met	 positieve	 en	 verfrissende	
voorbeelden	 en	 verhalen	 uit	 de	 Hof,	 om	 het	 imago	 van	 Hof	 van	 Twente	 te	 versterken	 en	
vooral	ook	de	actieve	en	onderscheidende	kant	te	laten	zien.	

	
De	 doelen	 en	 strategie	 zullen	 aan	 de	 hand	 van	 het	 nog	 te	 schrijven	 marketingplan	 aan	 worden	
gescherpt.	 De	 punten	 kunnen	 dus	 iets	 afwijken,	 maar	 de	 kern	 van	 de	 uitgangspunten	 blijven	
hetzelfde.	Stichting	HofMarketing	wil	haar	doel	(onder	meer)	verwezenlijken	door	in	samenwerking	
met	stakeholders	en	verbonden	partijen	deze	marketingstrategie	te	realiseren.	
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2.2	|	Missie,	visie	en	kernwaarden	

Stichting	 HofMarketing	 is	 opgericht	 naar	 aanleiding	 van	 onderzoek	 en	 het	 hierop	 aansluitende	
rapport	 ‘Profilering	 Hof	 van	 Twente’.	 Het	 doel	 van	 de	 stichting	 is	 hierin	 als	 volgt	 beschreven:	
‘HofMarketing	 heeft	 als	 doel	 het	 profiel	 Hof	 van	 Twente	 actief	 uit	 te	 dragen	 volgens	 een	
marketingstrategie.’	(Gemeente	Hof	van	Twente,	2017).	De	missie	van	de	stichting	sluit	hier	naadloos	
op	aan.	De	missie	 luidt:	 ‘HofMarketing	stelt	zich	ten	doel	het	stimuleren	van	het	wonen,	werken	en	
recreëren	 naar	 en	 binnen	 Hof	 van	 Twente.’	 (de	 Jong,	 2018).	 De	 visie	 is	 op	 dit	 moment	 nog	 in	
ontwikkeling.	Rond	de	zomer	van	2018	zal	het	hele	marketingplan	af	zijn,	inclusief	de	visie.	
	
HofMarketing	ziet	 zichzelf	eigenlijk	als	het	 instrument	om	de	kernwaarden	van	het	gebied	Hof	van	
Twente	 uit	 te	 dragen.	 Toch	 heeft	 het	 bedrijf	 zelf	 ook	 kernwaarden.	 Zo	 is	 betrouwbaarheid	 een	
belangrijke	 waarde.	 Wat	 HofMarketing	 doet,	 klopt.	 Ze	 wil	 geen	 praatjes	 verkopen,	 maar	 de	
afgesproken	zaken	gewoon	leveren.	HofMarketing	gaat	daarmee	uit	van	het	 ‘What	you	see	 is	what	
you	get’-principe.	Dit	sluit	goed	aan	op	de	kernwaarde	eerlijkheid,	die	van	hetzelfde	principe	uitgaat.	
HofMarketing	is	eerlijk	tegen	ondernemers,	inwoners	en	andere	betrokkenen	(de	Jong,	2018).		
	

2.3	|	Doelgroepen	

In	het	rapport	‘Profilering	Hof	van	Twente’	worden	er	verschillende	doelgroepen	opgesteld,	onder	de	
drie	pijlers	‘wonen’,	‘werken’	en	‘recreëren’.	Het	huidige	adviesrapport	is	gericht	op	de	pijler	wonen.	
Op	 het	 gebied	 van	 werken	 en	 recreëren	 wordt	 in	 dit	 adviesrapport	 dus	 niet	 ingegaan	 op	 de	
doelgroep.	De	input	van	de	woondoelgroep	is	afkomstig	uit	het	afstudeerwerkplan	(Gerritsen,	2018).	
Daarin	 zijn	 de	 doelgroepen	 van	 werken	 en	 recreëren	 ook	 terug	 te	 lezen.	 Het	 kan	 zijn	 dat	 de	
doelgroepen	nog	aangepast	worden	aan	de	hand	van	het	marketingplan.	
	
Wonen	

In	 het	 profileringsrapport	 zijn	 verschillende	 relevante	 doelgroepen	 opgesteld,	 namelijk	 de	 actieve	
eigen	 inwoners	 als	 trotse	 ambassadeurs	 van	 de	 gemeente,	 jonge	 gezinnen	 uit	 stedelijk	 Oost-
Nederland,	 terugkeerders	 uit	 de	 Randstad	 en	 actieve	 55+ers	 op	 de	 woningmarkt.	 Dit	 zijn	 zeer	
uiteenlopende	doelgroepen	(Gemeente	Hof	van	Twente,	2017).	Tijdens	het	onderzoeksrapport	is	op	
het	 gebied	 van	 wonen	 uitgegaan	 van	 de	 gehele	 doelgroep	 ‘inwoners	 van	 Hof	 van	 Twente’.	 Deze	
doelgroep	wordt	ook	gebruikt	in	het	adviesrapport.	Meer	achterliggende	doelgroepen	op	het	gebied	
van	wonen	zijn	woningcorporaties,	 lokale	makelaars	en	projectontwikkelaars	(met	name	op	zakelijk	
gebied).		
	

2.4	|	Communicatie	

Interne	communicatie	

Het	kleine	 team	van	HofMarketing	communiceert	momenteel	voornamelijk	 face-to-face,	aangezien	
zij	allemaal	in	dezelfde	kantoorruimte	werken.	Daarnaast	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	telefoon	en	
e-mail.	 De	 organisatie	 kent	 verder	 (nog)	 geen	 intranet,	 interne	 nieuwsbrief	 of	 andere	
communicatiemiddelen.		
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Externe	communicatie	

HofMarketing	staat	aan	het	begin	van	het	ontwikkelen	van	de	externe	communicatie.	Allereerst	wil	
zij	 een	 website	 verwezenlijken.	 Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 huisstijl	 is	 voorgesteld	 om	 de	 URL	
‘www.hofvantwente.nl’	te	gebruiken	op	alle	uitingen	van	HofMarketing	en	de	campagne	‘Wij	zijn	de	
Hof’.	 Gemeente	 Hof	 van	 Twente	 gebruikt	 momenteel	 dezelfde	 URL,	 maar	 wanneer	 deze	 wordt	
ingetypt,	 wordt	 er	 standaard	 doorverwezen	 naar	 ‘www.hofvantwente.nl/inwoners’.	 HofMarketing	
wil	 nu	 een	 portal	 maken	 op	 www.hofvantwente.nl,	 waar	 gekozen	 kan	 worden	 tussen	 de	
gemeentelijke	 website	 of	 de	 websites	 van	 HofMarketing	 op	 het	 gebied	 van	 wonen,	 werken	 en	
recreëren.		
	
HofMarketing	 wil	 de	 corporate	 website	 gescheiden	 houden	 van	 de	 campagnewebsite	 ‘Wij	 zijn	 de	
Hof’.	 De	 corporate	 website	 van	 HofMarketing	 is	 nog	 niet	 volledig	 af.	 De	 basisinformatie	 over	 het	
bedrijf	en	de	contactgegevens	zijn	momenteel	zichtbaar.	Andere	gegevens	worden	later	aangevuld.	
De	 campagne	 ‘Wij	 zijn	 de	Hof’	 heeft	momenteel	 een	website	met	 alleen	een	 landingspagina.	 Er	 is	
verder	nog	geen	invulling	gegeven	aan	de	website.		
	
Sociale	media	
Op	 dit	 moment	 heeft	 HofMarketing	 nog	 geen	 sociale	 mediapagina’s.	 Er	 wordt	 door	 zowel	
HofMarketing	 als	 door	 de	 communicatieadviseur	 nog	 gekeken	 naar	 welke	 platforms	 relevant	 zijn	
voor	HofMarketing	en	hoe	deze	te	combineren	zijn	met	de	al	bestaande	platforms	van	VVV	Hof	van	
Twente.	Er	wordt	onder	andere	gekeken	naar	het	gebruik	van	Facebook,	Twitter	en	Instagram.	In	dit	
rapport	zal	een	advies	worden	uitgebracht	over	het	gebruik	van	sociale	media.	
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3	|	Probleemanalyse	
De	 probleemanalyse	 gaat	 in	 op	 de	 aanleiding	 van	 het	 probleem	 en	 benoemt	 de	 adviesvraag.	
Vervolgens	worden	de	huidige	en	de	gewenste	situatie	van	HofMarketing	beschreven.	 In	de	huidige	
situatie	 worden	 de	 onderzoeksresultaten	 van	 het	 afstudeeronderzoek	 benoemd	 en	 in	 de	 gewenste	
situatie	worden	de	communicatiedoelstellingen	van	HofMarketing	weergegeven.	
	

3.1	|	De	aanleiding	van	het	probleem	

Er	 is	 sprake	 van	 een	 communicatieprobleem	 in	 ruime	 zin	 als	 de	 oplossing	 van	 een	 probleem	
(gedeeltelijk)	 in	 communicatie	 gezocht	 wordt	 (Schellens,	 Klaassen,	 &	 de	 Vries,	 2006).	 Dat	 is	 bij	
HofMarketing	 ook	 het	 geval.	 HofMarketing	 is	 per	 1	 april	 2018	 van	 start	 gegaan.	 De	 stichting	 is	
opgericht	door	de	gemeente	Hof	van	Twente	om	het	gebied	Hof	van	Twente	actief	te	gaan	profileren	
en	 promoten.	HofMarketing	 richt	 zich	 op	 de	 drie	 pijlers:	 ‘wonen’,	 ‘werken’	 en	 ‘recreëren’.	Op	 het	
gebied	 van	werken,	werkt	HofMarketing	 samen	met	 lokale	ondernemers	uit	 de	 zes	 kernen	 van	de	
gemeente	(Gemeente	Hof	van	Twente,	2017).	Op	het	gebied	van	recreëren	werkt	HofMarketing	de	
samen	 met	 VVV,	 die	 zich	 onder	 HofMarketing	 heeft	 geschaard.	 Op	 het	 gebied	 van	 wonen	 wil	
HofMarketing	samenwerken	met	wooncorporaties	en	ondernemers	op	het	gebied	van	wonen	(zoals	
makelaars	en	ontwikkelaars).	Deze	sector	is	in	Hof	van	Twente	nog	niet	georganiseerd	of	verenigd	in	
een	platform.	Dit	is	de	uitdaging	voor	HofMarketing	(Persoonlijke	communicatie,	2018).	
	
Om	de	promotie	van	de	woonsector	op	te	kunnen	pakken,	moeten	makelaars	en	woningcorporaties	
samen	gaan	werken	met	HofMarketing,	maar	deze	partijen	willen	eerst	iets	zien,	voordat	ze	zomaar	
aanhaken	 bij	 HofMarketing.	Hiervoor	wordt	 gekeken	 naar	welke	mogelijkheden	 er	 op	 dit	moment	
zijn,	zoals	 inwoners.	HofMarketing	wil	de	mening	van	inwoners	over	het	gebied	als	 input	gebruiken	
om	 het	 gebied	 beter	 te	 kunnen	 promoten.	 Hiervoor	 moet	 eerst	 contact	 ontstaan	 tussen	
HofMarketing	en	de	 inwoners.	HofMarketing	wil	weten	hoe	zij	hun	communicatie	kunnen	 inzetten	
om	 inwoners	 in	 te	 zetten	 bij	 de	 promotie	 Hof	 van	 Twente	 als	 aantrekkelijk	 woongebied.	 De	
adviesvraag	die	is	voortgekomen	uit	de	analyse	bij	HofMarketing	luidt	als	volgt:	

	

Welke	communicatiestrategie	kan	HofMarketing	inzetten	om	inwoners	van	gemeente	Hof	
van	Twente	te	betrekken	bij	de	promotie	van	het	gebied?	

	

3.2	|	Huidige	situatie	

Bij	 de	 start	 van	 de	 afstudeeropdracht,	 was	 er	 weinig	 informatie	 beschikbaar	 over	 zowel	
HofMarketing	als	de	betrokkenheid	van	de	inwoners.	HofMarketing	was	nog	in	de	opstartfase	en	is	
op	 1	 april	 2018	 officieel	 van	 start	 gegaan.	 Vooralsnog	 wordt	 er	 dus	 nog	 niet	 actief	 aan	
gebiedspromotie	 gedaan,	 maar	 de	 start	 is	 gemaakt.	 Zoals	 in	 de	 aanleiding	 al	 benoemd,	 wil	
HofMarketing	het	gebied	gaan	promoten	met	behulp	van	inwoners.	Er	was	alleen	weinig	informatie	
beschikbaar	 over	 de	 betrokkenheid	 van	 de	 inwoners.	 Er	 is	 nog	 niet	 eerder	 gedegen	 onderzoek	
uitgevoerd	 voor	 het	 verkrijgen	 van	 resultaten.	 Wel	 heeft	 de	 gemeente	 Hof	 van	 Twente	 een	
kleinschalig	onderzoek	gedaan	naar	wat	de	inwoners	van	de	gemeente	van	het	gebied	vinden,	maar	
dit	 onderzoek	 is	 niet	 met	 theorie	 onderbouwd.	 Ook	 waren	 er	 te	 weinig	 respondenten	 om	 het	
onderzoek	representatief	te	kunnen	noemen.	
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De	 communicatieadviseur	 heeft	 daarom	 onderzoek	 uitgevoerd	 onder	 inwoners	 van	 gemeente	Hof	
van	Twente.	Het	doel	van	het	onderzoek	was	om	inzicht	te	krijgen	in	kennis,	houding	en	gedrag	van	
de	inwoners	van	gemeente	Hof	van	Twente	ten	opzichte	van	het	gebied,	om	vervolgens	een	advies	te	
geven	over	welke	communicatiestrategie	HofMarketing	kan	 inzetten	om	de	 inwoners	 te	betrekken	
bij	 de	 promotie	 van	 het	 gebied.	 Het	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 aan	 de	 hand	 van	 een	 klein	 deel	
bureauonderzoek	 en	 een	 groot	 deel	 veldonderzoek.	 Er	 is	 een	 online	 survey	 uitgezet	 onder	 de	
inwoners,	die	door	380	mensen	is	ingevuld.	Het	onderzoek	is	representatief	voor	de	35.013	inwoners	
van	 de	 gemeente	Hof	 van	 Twente.	 In	 deze	 paragraaf	worden	 de	 belangrijkste	 uitkomsten	 van	 het	
onderzoek	 beschreven.	 Het	 volledige	 onderzoek	 is	 terug	 te	 lezen	 in	 het	 onderzoeksrapport	
‘Betrokkenheid	binnen	Hof	van	Twente’	(Gerritsen,	Onderzoeksrapport	HofMarketing,	2018).	
	
Inwoners	

Uit	 de	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 kan	 geconcludeerd	 worden	 dat	 zowel	 de	 inwoners	 in	 het	
algemeen,	als	de	respondenten	een	hogere	leeftijd	hebben.	In	beide	gevallen	is	de	grootste	groep	45	
jaar	 of	 ouder.	 De	 meeste	 respondenten	 zijn	 65	 jaar	 of	 ouder.	 De	 meeste	 inwoners	 wonen	 in	 de	
grootste	kern	Goor,	gevolgd	door	de	kernen	Delden	en	Markelo.	De	meeste	 inwoners	van	Hof	van	
Twente	wonen	met	zijn	tweeën	(Gerritsen,	2018).		
	
Kennis	
Inwoners	van	Hof	van	Twente	vinden	natuur,	 rust	en	 ruimte	de	meest	kenmerkende	aspecten	van	
het	gebied	Hof	van	Twente.	Ook	noaberschap	wordt	veel	benoemd.	De	term	‘hoffelijk’	 is	het	minst	
aangevinkt	 door	 de	 inwoners.	 Ook	 in	 de	 ruimte	 voor	 extra	 uitleg	 worden	 het	 landschap	 en	 het	
agrarische	karakter	van	het	gebied	benadrukt	(Gerritsen,	2018).	
	
Houding	

Om	de	houding	van	de	 inwoners	te	meten,	 is	er	onder	andere	een	nulmeting	van	de	Net	Promoter	
Score	 gedaan,	 die	 een	 indicatie	 geeft	 van	 de	 fans	 van	 Hof	 van	 Twente.	 Met	 de	 reguliere	 NPS-
methode	geven	inwoners	het	gebied	een	score	van	17,1.	Een	score	boven	de	0	is	een	positieve	score	
(CheckMarket,	2011).	Met	de	NPS-EU-methode	(zie	bijlage	A	voor	uitleg)	geven	inwoners	het	gebied	
een	score	van	68,2.	Veel	 respondenten	geven	Hof	van	Twente	een	8,	vandaar	het	grote	verschil	 in	
scores.	Toch	zijn	de	scores	beide	positief	voor	een	nulmeting.	Naast	de	Net	Promoter	score,	is	er	ook	
gekeken	wat	 inwoners	 van	 Hof	 van	 Twente	 positieve	 en	 negatieve	 punten	 van	 het	 gebied	 vinden	
(Gerritsen,	2018).	
	
Positieve	houding	
Inwoners	van	Hof	van	Twente	vinden	natuur,	rust	en	ruimte	sterke	punten	van	Hof	van	Twente.	Ze	
benadrukken	het	groene	karakter	en	het	coulisselandschap	van	de	Hof.	Ook	noaberschap	wordt	weer	
genoemd.	 Oog	 voor	 elkaar	 hebben,	 medemenselijkheid	 en	 elkaar	 helpen.	 De	 antwoorden	 komen	
precies	 overeen	met	 de	 uitkomsten	 bij	 het	 kopje	 ‘kennis’,	 waar	 gekeken	 is	 naar	 de	 kenmerkende	
aspecten	van	Hof	van	Twente.	
	
	 	



Anne	Lot	Gerritsen		|		Adviesrapport		|		Van	Noabers	naar	fans		

13	
	

Negatieve	houding	
Uit	 de	 resultaten	 blijkt	 dat	 de	 inwoners	 van	 Hof	 van	 Twente	 meer	 verdeeld	 zijn	 over	 de	
verbeterpunten	 van	 het	 gebied.	 Het	 verkeer	 wordt	 veel	 genoemd,	 met	 name	 het	 zware	
vrachtverkeer	en	autovrije	centra.	Ook	wordt	benadrukt	dat	de	kernen	aangepakt	moeten	worden,	
zodat	 zij	 gezelliger	 en	 aantrekkelijker	 worden.	 Veel	 respondenten	 geven	 ook	 aan	 geen	
verbeterpunten	hebben	voor	het	gebied.	De	categorie	‘geen’	staat	dan	ook	als	derde	in	de	lijst.	
	
Gedrag	
Veel	 inwoners	 delen	 hun	 mening	 over	 Hof	 van	 Twente	 regelmatig.	 Bijna	 de	 helft	 van	 de	
respondenten	(met	48,3%)	deelde	zijn	of	haar	mening	op	het	moment	van	invullen	de	week	ervoor	of	
één	tot	vier	weken	geleden.	De	meeste	respondenten	deelden	hun	mening	via	een	gesprek.	Aan	de	
respondenten	is	gevraagd	of	zij	hun	verhaal	of	mening	met	HofMarketing	zouden	willen	delen.	Hier	
heeft	 18,8%	 van	 de	 respondenten	 met	 ‘misschien’	 geantwoord	 en	 11,8%	 met	 ‘ja’.	 Dit	 is	 een	
waardevolle	uitkomst	voor	HofMarketing.	Zij	willen	hun	verhaal	met	name	delen	in	een	gesprek.	Ook	
gaven	veel	respondenten	aan	dit	via	een	platform	(website)	te	willen	doen.	
	
Betrokkenheid	

De	resultaten	van	het	onderzoek	geven	inzicht	in	de	betrokkenheid	van	inwoners	van	gemeente	Hof	
van	Twente	bij	het	gebied.	Concluderend	kan	er	gezegd	worden	dat	de	inwoners	van	Hof	van	Twente	
op	basis	van	kennis,	houding	en	gedrag	zeker	betrokken	zijn	bij	het	gebied.	Er	 is	draagvlak	voor	de	
kenmerkende	 aspecten,	 de	 sterke	 punten	 van	 het	 gebied	 en	 de	 bereidheid	 van	 inwoners	 om	 hun	
verhaal	 te	 delen	 voor	 promotiedoeleinden.	 Toch	 valt	 er	 altijd	 wat	 te	 winnen	 op	 het	 gebied	 van	
betrokkenheid.		
	

3.3	|	Gewenste	situatie	

HofMarketing	 zou	 graag	 willen	 beschikken	 over	 een	 duidelijke	 strategie	 om	 Hof	 van	 Twente	 te	
promoten	 op	 de	 pijlers	 wonen,	 werken	 en	 recreëren.	 Deze	 strategie	 kan	 onderverdeeld	 worden	
onder	 de	 verschillende	 pijlers	 en	 doelgroepen.	Op	 het	 gebied	 van	wonen	 kan	HofMarketing	 zeker	
baat	 hebben	 bij	 een	 strategisch	 adviesrapport,	 waarin	 advies	 wordt	 gegeven	 over	 welke	
communicatiestrategie	de	stichting	in	kan	zetten	om	zo	de	inwoners	van	gemeente	Hof	van	Twente	
te	betrekken	bij	de	promotie	van	het	gebied.		
	
Doelstellingen	

In	de	gewenste	situatie	blijven	inwoners	in	de	Hof	wonen	en	dragen	inwoners	zelf	verhalen	uit	over	
Hof	van	Twente.	Zo	maken	zij	via	word	of	mouth	andere	inwoners	en	toeristen	enthousiast	over	het	
gebied.	Er	zijn	twee	concrete	doelstellingen	opgesteld	die	HofMarketing	wil	realiseren.	
	
1.	HofMarketing	heeft	als	doel	om	de	huidige	inwoners	van	gemeente	Hof	van	Twente	te	behouden	
en	te	koesteren.	
	
2.	HofMarketing	heeft	als	doel	om	de	inwoners	positief	te	laten	praten	over	het	gebied,	al	dan	niet	
ambassadeur	van	het	gebied	te	laten	zijn.	
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HofMarketing	 zal	 zich	 dus	 in	 eerste	 instantie	 gaan	 richten	 op	 de	 inwoners	 van	 gemeente	Hof	 van	
Twente.	Wanneer	klanten	tevreden	zijn,	blijven	ze.	Wanneer	klanten	fan	zijn	van	een	organisatie,	zijn	
ze	merktrouw	 en	 zullen	 ze	 andere	 klanten	 ook	 enthousiasmeren	 om	 fan	 te	worden	 (Michels	W.	 ,	
Communicatiestrategie,	2016).	Het	behoud	van	klanten	levert,	vooral	op	lange	termijn,	meer	klanten	
op	 dan	 het	 aantrekken	 van	 nieuwe	 klanten.	 Loyale	 klanten	 zijn	 immers	 de	 ambassadeurs	 van	 het	
bedrijf	 (Rentenaar,	 2018).	 In	 dit	 geval	 worden	 klanten	 vertaald	 naar	 inwoners.	 HofMarketing	 ziet	
daarom	kansen	in	het	inzetten	van	de	inwoners.	In	een	later	traject	zal	HofMarketing	zich	ook	gaan	
focussen	op	de	andere	opgestelde	doelgroepen.	
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4	|	Communicatiestrategie	

Dit	 hoofdstuk	 begint	 met	 het	 theoretisch	 kader.	 In	 dit	 kader	 zijn	 diverse	 communicatiestrategieën	
naast	elkaar	gelegd	en	bestudeerd.	Een	analyse	met	positieve	en	negatieve	punten	is	terug	te	vinden	
in	 bijlage	 B.	 Vervolgens	wordt	 de	 gekozen	 strategie	 voor	 HofMarketing	 toegelicht.	 Ook	worden	 er	
kanttekeningen	bij	de	gekozen	strategie	geplaatst.	
	

4.1	|	Theoretisch	kader	

In	deze	paragraaf	worden	verschillende	communicatiestrategieën	bekeken,	die	wellicht	aan	zouden	
sluiten	 bij	 HofMarketing.	 De	 strategieën	 worden	 eerst	 kort	 omschreven.	 Vervolgens	 worden	 de	
positieve	en	negatieve	punten	per	strategie	weergegeven	in	een	tabel	en	tegen	elkaar	afgewogen	om	
HofMarketing	een	passend	advies	te	kunnen	geven	over	welke	strategie	HofMarketing	kan	inzetten	
om	 inwoners	 van	gemeente	Hof	 van	Twente	 te	betrekken	bij	de	promotie	 van	het	gebied.	Andere	
modellen	en	definities	met	betrekking	tot	het	theoretisch	kader	zijn	terug	te	vinden	in	bijlage	A.	
	
Ambassadeursstrategie	

Via	 de	 ambassadeursstrategie	 draagt	 een	 organisatie	 op	 een	 gecontroleerde	 wijze	 haar	 visie	 uit	
(Michels,	2016).	Bij	deze	strategie	zijn	er	duidelijke	verplichtingen	en	afspraken	tussen	ambassadeurs	
en	een	organisatie.	De	 strategie	 gaat	dus	niet	 zozeer	 in	op	het	betrekken	van	álle	 inwoners	bij	 de	
promotie	van	Hof	van	Twente,	maar	er	worden	juist	een	aantal	ambassadeurs	zorgvuldig	gekozen.	Zij	
spreken	vervolgens	namens	de	organisatie	en	laten	zien	dat	zij	‘fan’	zijn.		
	
Ambassadeurs	 hoeven	 niet	 per	 se	 bekende	 Nederlanders	 te	 zijn,	 maar	 het	 kunnen	 ook	 eigen	
medewerkers	 of	 geselecteerde	 inwoners	 zijn.	 Ze	 proberen	 hun	 eigen	 netwerk	 op	 deze	 manier	
positief	te	beïnvloeden.	Het	kan	interessant	zijn	voor	HofMarketing	om	een	aantal	inwoners	met	een	
groot	eigen	netwerk	in	te	zetten,	omdat	de	ambassadeurs	veel	mensen	kunnen	bereiken.	Een	valkuil	
kan	 zijn	 dat	 er	 een	 te	 grote	 vrijblijvendheid	 in	 de	 band	 blijft	 bestaan	 tussen	 de	 organisatie	 en	 de	
ambassadeur	(Michels	W.	,	2016).	Ook	zullen	ambassadeurs	minder	‘spontaan’	zijn	dan	bijvoorbeeld	
fans,	omdat	zaken	van	tevoren	met	de	organisatie	worden	afgestemd.		

	
	

Figuur	1:	Ambassadeursstrategie	(Michels,	2016).	
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Belevenisstrategie		

Via	de	belevenisstrategie	laat	een	merk	op	een	aansprekende	wijze	de	doelgroep	het	merk	ervaren	
en	 beleven.	 Het	 doel	 is	 de	merkbekendheid	 te	 vergroten,	 het	merk	 te	 profileren	 en	 te	 laden	met	
associaties	 (Michels	W.	 ,	2016).	Met	deze	 strategie	 is	de	hoop	dat	de	doelgroep	uit	 zichzelf	 zijn	of	
haar	belevenis	met	het	merk	deelt	 in	de	vorm	van	een	verhaal.	 Een	 soort	 van	 ‘free	publicity’.	 Een	
nadeel	 van	 deze	 strategie	 is	 dat	 het	 op	 erg	 korte	 termijn	 is.	 Er	worden	maar	 enkele	 belevenissen	
gerealiseerd	met	deze	strategie,	daarna	is	de	actie	gewoonweg	voorbij.		
	
De	 strategie	 betrekt	 de	 doelgroep	 (inwoners)	 actief	 door	 ze	 deel	 te	 laten	 nemen	 aan	 de	 actie	 of	
belevenis	(brandactivatie).	De	vraag	is	alleen	óf	zij	over	de	belevenis	zullen	praten	en	zo	ja,	hoe	lang.	
De	verwachting	is	dat	de	doelgroep	zich	op	deze	manier	niet	langdurig	aan	het	merk	zal	binden.	Ook	
is	er	een	slechte	koppeling	tussen	de	activatie	en	de	kernwaarden	van	de	organisatie	(Michels	W.	 ,	
2016).		
	
Fanstrategie	

De	basisgedachte	van	de	fanstrategie	 is	via	fans	anderen	bereiken.	De	strategie	 is	waardevol	als	de	
organisatie	 een	 sterke	 emotionele	 aantrekkingskracht	 heeft.	De	 fanstrategie	 versterkt	 de	positieve	
associaties	 van	 de	 doelgroep	 met	 het	 merk.	 Door	 de	 aandacht	 die	 de	 fans	 krijgen,	 wordt	 de	
organisatie	 top-of-mind	en	daardoor	gaan	zij	 van	 ‘I	 like	 it’	naar	 ‘I	 love	 it’.	 Enthousiaste	 fans	maken	
nieuwe	fans,	want	zij	raden	de	organisatie	aan	anderen	aan.	Het	voordeel	van	de	fanstrategie	is	dat	
het	vrijwel	de	goedkoopste,	krachtigste	en	meest	effectieve	manier	is	om	de	doelgroep	te	bereiken	
(Michels	W.	,	2016).	
	
Uit	 onderzoek	 is	 naar	 voren	 gekomen	dat	 veel	 inwoners	 al	 ‘fan’	 zijn	 van	het	 gebied.	 Zij	 gaven	het	
gebied	een	9	of	een	10	volgens	de	Net	Promoter	Score.	Ook	gaven	veel	respondenten	aan	bereid	te	
zijn	om	een	verhaal	te	delen	met	HofMarketing	om	het	gebied	te	promoten.	Hiermee	laten	zij	zien	
dat	ze	betrokken	willen	worden	en	hun	enthousiasme	over	het	gebied	willen	delen.	De	fanstrategie	is	
zeer	 interessant	 voor	 HofMarketing,	 om	 fans	 van	 Hof	 van	 Twente	 in	 te	 zetten	 en	 enthousiast	
verhalen	te	delen	over	het	gebied.	Een	eventuele	valkuil	kan	zijn	dat	de	focus	té	veel	op	de	huidige	
fans	komt	te	liggen,	waardoor	andere/toekomstige	doelgroepen	uit	het	oog	verloren	kunnen	worden	
(Michels	W.	,	2016).	Dat	is	een	punt	om	rekening	mee	te	houden.	

	 Figuur	2:	Fanstrategie	(Michels,	2016).	
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Participatiestrategie	

HofMarketing	wil	inwoners	van	de	gemeente	Hof	van	Twente	betrekken	(oftewel	laten	participeren)	
bij	 de	 promotie	 van	 het	 gebied.	 De	 basisgedachte	 van	 de	 participatiestrategie	 is	 draagvlak	 te	
verkrijgen	voor	keuzes	rondom	beleid	en	projecten	van	de	organisatie	(Michels	W.	,	2016).	Het	effect	
van	de	strategie	is	vaak	om	oplossingen	in	beeld	te	krijgen	door	samen	te	werken	met	de	doelgroep.	
Hierdoor	 ontstaat	 draagvlak	 voor	 de	 gekozen	 oplossing	 en	 aanpak.	 Door	 participatie	 creëert	 de	
organisatie	meer	begrip,	interesse	en	betrokkenheid.	Dit	kan	interessant	zijn	voor	HofMarketing.	Een	
valkuil	 van	 de	 strategie	 is	 wanneer	 inwoners	 ideeën	 aandragen,	 ze	 ook	 willen	 dat	 deze	 vertaald	
worden	 naar	 concrete	 acties	 (Michels	 W.	 ,	 2016).	 HofMarketing	 moet	 zich	 dan	 wel	 willen	
committeren	aan	de	ideeën	van	inwoners	en	de	uitkomst	van	het	proces.		
	
Cocreatie	
Een	creatievere	vorm	van	de	participatiestrategie	 is	cocreatie.	Hierbij	kiest	de	organisatie	zelf	of	zij	
gebruik	maakt	van	ideeën	van	enthousiaste	mensen.	Deze	mensen	willen	graag	over	de	organisatie	
meepraten,	 meedenken	 en	 meedoen.	 Ze	 zitten	 vaak	 vol	 ideeën	 over	 hoe	 bepaalde	 zaken	 beter	
kunnen	gaan.	Bij	cocreatie	deel	 je	dus	samen	ideeën,	ervaringen,	concepten	en	informatie	(Michels	
W.	,	2016).	Er	zitten	verder	geen	verplichtingen	of	consequenties	aan	vast.	
	
Positioneringsstrategie	
Via	 positionering	wil	 een	merk	 een	 relevante	 positie	 veroveren	 in	 de	 gedacht	 en	 beleving	 van	 de	
doelgroep.	Het	gaat	om	het	creëren	van	voorkeursposities,	posities	die	als	eerste	worden	overwogen	
bij	het	maken	van	een	keuze	(Michels	W.	,	2016).	Positionering	is	altijd	een	goede	basis,	zeker	voor	
HofMarketing	 als	 nieuwe	 organisatie.	 Er	 is	 al	 wel	 een	 profileringsrapport	 uitgebracht	 voor	
HofMarketing.	 Daarnaast	 is	 er	 ook	 al	 een	 huisstijl	 ontwikkeld	 en	 wordt	 er	 gewerkt	 aan	 een	
marketingplan	voor	de	organisatie.	Positionering	richt	zich	op	het	bouwen	van	duurzame	relaties,	het	
is	een	goede	langetermijnstrategie.	Bij	positionering	hoopt	de	organisatie	dat	de	doelgroep	keer	op	
keer	de	organisatie	als	beste	optie	ziet	(Michels	W.	,	2016)	De	organisatie	beslist	zelf	hoe	zij	zich	gaat	
positioneren.	Naast	het	feit	dat	de	strategie	niet	helpt	bij	het	verbinden	of	betrekken	van	inwoners,	
mist	de	implementatiefase	ook	bij	deze	strategie.	Alleen	de	opzet,	het	geraamte	van	een	organisatie	
wordt	hiermee	ontwikkeld.	
	
Afwegingen	

Er	 is	gekozen	om	niet	voor	de	ambassadeursstrategie	te	gaan,	omdat	niet	elke	inwoner	een	‘echte’	
ambassadeur	kan	worden.	Ambassadeurs	zijn	vaak	voorbeeldpersonen,	bekende	mensen	of	mensen	
met	 een	 groot	 netwerk.	 Ook	 is	 de	 relatie	 tussen	 een	 organisatie	 en	 een	 ambassadeur	 minder	
vrijblijvend.	De	communicatieadviseur	heeft	ook	gekozen	om	niet	voor	de	belevenisstrategie	te	gaan.	
Deze	 strategie	 is	 erg	 specifiek	 en	 gericht	 op	 korte	 termijn.	 (Een	 deel	 van)	 de	 strategie	 kan	 wel	
makkelijk	 toegevoegd	worden	 aan	 een	 al	 bestaande	 strategie.	Ook	wordt	 er	 niet	 gekozen	 voor	 de	
participatiestrategie,	aangezien	de	strategie	net	als	bij	de	belevenisstrategie,	ook	als	onderdeel	kan	
worden	toegevoegd	aan	een	strategie.	Ook	slaan	beide	strategieën	een	groot	deel	van	de	basis	over:	
het	 kiezen	van	een	goed	uitgangspunt	en	het	opzetten	van	een	 interne	 structuur.	Als	 laatste	 is	de	
positioneringsstrategie	benoemd.	De	strategie	zet	een	goede	basis	neer,	zeker	voor	HofMarketing	als	
nieuwe	organisatie.	 Echter	mist	 deze	 strategie	 een	doorvertaling	 naar	 implementatie.	 Een	 volledig	
overzicht	met	de	positieve	en	negatieve	punten	per	strategie	is	terug	te	vinden	in	bijlage	B.		



Anne	Lot	Gerritsen		|		Adviesrapport		|		Van	Noabers	naar	fans		

18	
	

4.2	|	Strategiekeuze:	de	fanstrategie		

Na	alle	positieve	en	negatieve	punten	van	verschillende	strategieën	naast	elkaar	te	leggen,	komt	de	
fanstrategie	 van	 Wil	 Michels	 naar	 voren	 als	 meest	 passende	 communicatiestrategie	 voor	
HofMarketing.	De	communicatieadviseur	heeft	gekeken	of	zij	meerdere	strategieën	kon	combineren,	
maar	deze	voegen	niet	meer	toe	dan	de	nu	al	bestaande	fanstrategie.	De	stappen	dekken	de	lading,	
zeker	 aangezien	 HofMarketing	 net	 opgestart	 is.	 Wel	 worden	 meerdere	 modellen	 gebruikt	 ter	
aanvulling.	Deze	zijn	terug	te	vinden	in	bijlage	A.	
	
Bij	 de	 fanstrategie	 wordt	 uitgegaan	 van	 een	 sterk	 bronpunt,	 waaruit	 de	 organisatie	 alle	
communicatie	 kan	 opbouwen.	 Ook	 interne	 communicatie	 komt	 aan	 bod,	 wat	 belangrijk	 is	 bij	 de	
opstart	 van	 een	 organisatie.	 Interne	 communicatie	 is	 het	 proces	 van	 richting	 geven	 aan	 en	 het	
organiseren	van	wisselwerking	tussen	mensen	in	een	organisatie	(Involve,	2018).	Daarnaast	sluit	de	
fanstrategie	 goed	 aan	 op	 de	 communicatiedoelen	 van	HofMarketing	 op	 het	 gebied	 van	wonen.	 In	
deze	 doelstellingen	 wordt	 namelijk	 benoemd	 dat	 HofMarketing	 de	 huidige	 inwoners	 van	 Hof	 van	
Twente	wil	behouden	en	koesteren.	Daarnaast	heeft	de	stichting	als	doel	om	de	inwoners	positief	te	
laten	praten	over	het	gebied.	De	fanstrategie	kan	veel	invulling	geven	om	deze	doelen	te	bereiken.		
	
Zoals	in	‘4.1	|	Theoretisch	kader’	al	beschreven	is,	is	de	basisgedachte	van	de	fanstrategie	om	via	fans	
anderen	 bereiken.	 De	 strategie	 is	 waardevol	 als	 de	 organisatie	 een	 sterke	 emotionele	
aantrekkingskracht	heeft.	HofMarketing	promoot	het	 gebied	waar	 inwoners	misschien	al	wel	 sinds	
hun	geboorte	wonen.	Met	de	strategie	kan	HofMarketing	de	positieve	associaties	van	de	doelgroep	
met	het	merk	versterken.	HofMarketing	moet	de	 inwoners	wel	aandacht	geven.	Door	de	aandacht	
die	de	fans	krijgen,	wordt	de	organisatie	top-of-mind	en	daardoor	gaan	zij	van	‘I	like	it’	naar	‘I	love	it’.	
Enthousiaste	fans	maken	nieuwe	fans,	want	zij	raden	de	organisatie	aan	anderen	aan.		
	
Doel	

De	fanstrategie	is	een	langetermijnstrategie	waarbij	de	organisatie	fans	wil	maken	en	zich	langdurig	
met	hen	wil	 verbinden.	 ‘Fanschap’	 leidt	eerst	 tot	merkvoorkeur	en	uiteindelijk	 tot	merktrouw.	Het	
doel	van	de	strategie	 is	om	met	de	huidige	fans,	nieuwe	potentiële	fans	te	bereiken.	Dit	 is	ook	een	
communicatiedoel	van	HofMarketing,	zoals	hierboven	al	genoemd.		
	
Effect	
Het	sneeuwbaleffect:	Fans	geven	hun	enthousiasme	door	en	creëren	zo	nieuwe	fans.	De	organisatie	
wordt	top	of	mind	en	gaat	van	‘I	like	it’	naar	‘I	love	it’.		
	
Voorwaarden	

Bij	 de	 fanstrategie	 is	 het	 essentieel	 dat	 er	 een	emotionele	band	ontstaat	 tussen	de	organisatie	 en	
haar	 fans.	 Ook	 is	 er	 vanuit	 de	 gehele	 organisatie	 commitment	 nodig.	 De	 fanstrategie	 is	 pas	 sterk,	
wanneer	hij	op	de	 juiste	manier	wordt	 ingezet	en	als	de	organisatie	de	dialoog	wil	aangaan	en	een	
community	wil	creëren	met	de	fans.	
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Het	stappenplan	

De	fanstrategie	bestaat	uit	de	volgende	zes	stappen:	
	
Stap	1:	Zoek	het	bronpunt	en	de	dynamiek	
Stap	2:	Bekrachtig	de	interne	fans	
Stap	3:	Vind	de	externe	fans	

Stap	4:	Creëer	een	community	met	de	fans	
Stap	5:	Koester	fans	en	deel	belevenissen	
Stap	6:	Meet	de	resultaten	

	
Deze	zes	stappen	dekken	de	lading	voor	een	net	opgestarte	organisatie	zoals	HofMarketing.	Er	wordt	
een	 bronpunt	 gekozen,	 daarna	 wordt	 er	 ingegaan	 op	 de	 interne	 situatie.	 Vervolgens	 wordt	 er	
gekeken	naar	de	doelgroep	en	hoe	HofMarketing	die	kan	bereiken,	koesteren	en	behouden.	Achteraf	
worden	de	resultaten	gemeten.	
	

4.3	|	Kanttekening	

De	 fanstrategie	 is	 in	 eerste	 instantie	 bedoeld	 voor	 bedrijven	 of	 merken.	 In	 een	 hoorcollege	 gaf	
Michels	zelf	aan	dat	de	fanstrategie	ook	goed	toepasbaar	is	op	gemeentes	(2017).	De	inwoners	zijn	in	
dit	geval	dan	‘fan’	van	hun	gemeente	of	woongebied.	Toch	is	het	voor	een	gebied	moeilijker	om	een	
emotionele	 aantrekkingskracht	 te	 hebben	 dan	 bijvoorbeeld	 voor	 een	 kledingmerk.	 Kleding	 kun	 je	
kopen,	maar	een	gebied	niet.	Je	kan	geen	producten	aanbieden,	er	is	geen	keuze	om	iets	te	kopen	of	
niet.	Je	vestigt	je	er	echt,	dat	is	een	andere	drempel.		
	
Een	ander	punt	is	dat	bij	de	fanstrategie	erg	gefocust	wordt	op	de	al	bestaande	fans	(en	deels	op	de	
‘vrienden’).	 De	 kans	 bestaat	 dat	 door	 deze	 sterke	 focus,	 andere	 of	 toekomstige	 doelgroepen	
vergeten	 worden.	 Dit	 is	 een	 punt	 om	 rekening	 mee	 te	 houden.	 HofMarketing	 zal,	 wanneer	 de	
fanstrategie	een	tijd	loopt,	ook	na	moeten	denken	om	andere	doelgroepen	aandacht	te	geven	of	te	
werven.		
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5	|	Strategie	in	de	praktijk	
In	het	vorige	hoofdstuk	stond	beschreven	hoe	de	communicatieadviseur	tot	de	passende	strategie	is	
gekomen.	Deze	strategie	is	vervolgens	kort	uitgelegd.	In	dit	hoofdstuk	worden	de	zes	stappen	van	de	
fanstrategie	 verder	 uitgelegd	 en	 in	 de	 praktijk	 toegepast.	 Aan	 het	 einde	 van	 elke	 stap	 wordt	 een	
advies	gegeven.	
	

Stap	1:	Zoek	het	bronpunt	en	de	dynamiek	

	
Elk	 bedrijf,	 concept	 of	 merk	 kent	 een	 emotioneel	 bronpunt.	 Michels	 stelt	 in	 zijn	 boek	
‘Communicatiestrategie’	dat	een	bronpunt	essentieel	 is	 voor	het	ontstaan,	het	voortbestaan	en	de	
activiteiten	 van	 een	merk	 (Michels	W.	 ,	 2016).	 Voor	 elke	 organisatie	 kan	 dit	 weer	 anders	 zijn.	 Zo	
heeft	IKEA	een	goede	formule,	Apple	goede	producten,	is	Joop	van	de	Ende	een	soort	‘held’	en	zijn	
merken	als	Douwe	Egberts	en	Nike	sterk	in	hun	(externe)	communicatie.	Een	bijzondere	geschiedenis	
of	gedachte	achter	de	oprichting	van	een	bedrijf	kan	ook	een	geschikt	bronpunt	zijn.		
	
De	 fanstrategie	vereist	een	 leider	of	een	motor,	 iets	of	 iemand	die	energie	uitstraalt	en	het	bedrijf	
draaiende	houdt.	Zo	maakt	het	bijvoorbeeld	niemand	uit	wie	de	directeur	van	Coca-Cola	is,	maar	wel	
waar	 het	 merk	 voor	 staat:	 ‘happiness’.	 Een	 kernboodschap	 straalt	 kracht	 uit,	 waardoor	 mensen	
enthousiast	worden	en	zelfs	fan	kunnen	worden	van	een	bedrijf	 (Michels	W.	,	2016).	Zo	kan	er	een	
fanbase	worden	opgebouwd.	Zonder	vaste	kern	zal	zo’n	groep	uiteindelijk	uiteenvallen.		
	
Uit	het	rapport	‘Profilering	Hof	van	Twente’	uit	2017	kwam	naar	voren	dat	de	kernwaarden	van	het	
gebied	groen,	actief	en	betrokken	zijn.	Uit	het	onderzoek	naar	de	betrokkenheid	van	de	inwoners	van	
Hof	van	Twente	bij	het	gebied	kwam	bij	het	onderdeel	‘kennis’	naar	voren	dat	inwoners	natuur,	rust	
en	 ruimte	 de	 voornaamste	 kenmerkende	 aspecten	 van	 het	 gebied	 vinden.	 Er	 is	 ook	 aan	 inwoners	
gevraagd	wat	zij	sterke	punten	van	het	gebied	vinden.	Hier	kwamen	exact	dezelfde	termen	uit	naar	
voren.	De	resultaten	van	het	tweede	onderzoek	zijn	onder	de	resultaten	van	het	eerste	onderzoek	te	
scharen:	 natuur,	 rust	 en	 ruimte	 gaan	 allemaal	 over	 het	 gebied.	 Ze	 zouden	 dus	 onder	 ‘groen’	
geschaard	 kunnen	 worden.	 Naast	 de	 sterke	 punten,	 hebben	 inwoners	 ook	 negatieve	 punten	
benoemd.	 De	 drie	 meest	 genoemde	 punten	 zijn	 verkeer,	 aanpak	 centrum	 en	 geen.	 Deze	 punten	
spreken	de	kenmerkende	aspecten	niet	tegen	en	hoeven	dus	niet	in	de	weg	te	staan	bij	het	zoeken	
naar	het	bronpunt.	
	
Advies	
Het	 is	 voor	 HofMarketing	 van	 groot	 belang	 om	 in	 dit	 beginstadium	 van	 de	 organisatie	 een	 goed	
bronpunt	 te	 vinden,	 om	 vervolgens	 daaruit	mensen	 te	 enthousiasmeren	 voor	 het	 gebied	 Hof	 van	
Twente.	HofMarketing	wordt	daarom	geadviseerd	om	na	te	gaan	in	welke	domeinen	ze	zich	bevindt	
en	waarin	zij	unieke	content	kan	aanbieden.	Kijk	ook	naar	de	behoeften	van	de	markt.	Wanneer	dit	
helder	 is,	 is	 het	 raadzaam	 om	 met	 alle	 werknemers	 een	 sessie	 te	 organiseren.	 Neem	 hierbij	 de	
kernwaarden	groen,	actief	en	betrokken	mee	als	uitgangspunt.	
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Stap	2:	Bekrachtig	de	interne	fans	

Interne	 fans	 zijn	 enorm	 krachtig.	 Sommige	 organisaties	 besteden	 hier	 zelfs	 een	 aparte	
communicatiestrategie	 aan:	 ‘internal	 branding’.	 Zo	 ver	 gaat	 het	 bij	 de	 fanstrategie	 nog	 niet.	 Voor	
verdieping	 kan	 er	 natuurlijk	 altijd	 gekeken	 worden	 naar	 deze	 strategie.	 Wel	 is	 het	 zo	 dat	
medewerkers	 die	 enthousiast	 zijn	 over	 het	 merk,	 meestal	 bepalend	 zijn	 voor	 de	 cultuur	 van	 de	
organisatie.	 Interne	 fans	 zijn	 positief	 kritisch	 en	 willen	 graag	 meedenken	 over	 verbeteringen	
(Michels,	2016).		
	
Advies	
HofMarketing	 is	 momenteel	 een	 kleine	 organisatie	 met	 vier	 medewerkers	 (zonder	 de	
afstudeerstagiair	mee	te	tellen).	Enthousiasme	van	medewerkers	vraagt	veel	inzet	en	tijd	van	ze.	Om	
van	deze	vier	medewerkers	interne	fans	te	maken,	zullen	zij	elkaar	aandacht	moeten	geven	en	naar	
elkaar	luisteren.	Het	gekozen	bronpunt	uit	stap	1	hoort	ook	voor	motivatie,	energie	en	dynamiek	te	
zorgen.		
	
Om	structuur	aan	te	brengen,	adviseert	de	communicatieadviseur	om	een	duidelijke	rolverdeling	te	
maken.	 Eigenaarschap	 is	 een	 sleutelwoord	 bij	 deze	 situaties.	 Eigenaarschap	 is	 jezelf	 ergens	 over	
ontfermen	 en	 daarbij	 de	 volle	 verantwoordelijkheid	 nemen	 (P&A	 Talentontwikkeling,	 2018).	 Bij	
eigenaarschap	komen	vakmanschap	en	vertrouwen	tussen	medewerkers	samen.	Daarnaast	raadt	de	
communicatieadviseur	aan	om	vaste	overlegmomenten	 te	plannen,	om	zo	op	de	hoogte	 te	blijven	
van	 elkaars	 werkzaamheden.	 Om	 het	 enthousiasme	 en	 de	 creativiteit	 van	 de	 medewerkers	 te	
stimuleren,	 raadt	 de	 communicatieadviseur	 ook	 aan	 om	 regelmatig	 te	 brainstormen	 en	 creatieve	
sessies	te	houden.	In	het	hoofdstuk	implementatie	wordt	verder	ingegaan	op	dit	advies.	
	

Stap	3:	Vind	de	externe	fans	

	
Deze	stap	is	opgedeeld	in	twee	delen:	Wie	zijn	je	fans	en	hoe	kom	je	met	hen	in	contact?		
	
Deel	1:	Wie	zijn	je	fans?	

Michels	en	zijn	dochter	hebben	aan	de	hand	van	de	‘Brand	Loyalty	Pyramid’	een	piramide	opgesteld	
voor	fans,	namelijk	de	fanpiramide	(Michels	&	Michels,	2016).	Deze	is	opgedeeld	in	vijf	lagen,	van	fan	
tot	onbekenden.	De	piramide	 is	 gebaseerd	op	 communicatie-effectdoelen,	 zoals:	merkbekendheid,	
merkkennis,	merkattitude,	merkervaring	en	merktrouw.		
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Figuur	3:	De	fanpiramide	(Michels	&	Michels,	2016).	

	
	
Fans	
‘Fans	zijn	echte	‘brandloyals’.	Voor	hen	is	het	merk	een	love	brand.	Ze	zijn	trouw	aan	en	enthousiast	
over	de	organisatie	of	het	merk,	ze	dragen	dat	uit	in	hun	sociale	netwerk	en	raden	anderen	het	merk	
aan	 in	 gesprekken	 en	 op	 sociale	 media	 (Michels	 W.	 ,	 2016).’	 Bij	 de	 Net	 Promoter	 Score	 worden	
mensen	die	een	9	of	10	geven	‘promotors’	genoemd.	Ze	kunnen	ook	beschouwd	worden	als	fan	in	de	
fanpiramide.		
	
Vrienden	
‘Vrienden	hebben	een	relatie	met	het	merk	en	een	zekere	merkvoorkeur.	Ze	switchen	niet	snel	naar	
een	ander.	Het	merk	heeft	 voor	hen	een	duidelijke	mentale	 plaats’	 (Michels	W.	 ,	 2016).	 Bij	 de	Net	
Promoter	 Score	 zijn	 mensen	 die	 een	 7	 of	 8	 geven	 ‘passief	 tevredenen’.	 Ze	 kunnen	 beschouwd	
worden	als	vriend	in	de	fanpiramide,	omdat	ze	nog	geen	hoog	cijfer	geven	zoals	fans,	maar	ook	niet	
negatief	zijn	over	het	gebied	(criticasters).	
	
Kennissen	
‘Kennissen	kennen	het	merk	en	hebben	er	een	beeld	bij.	Er	is	sprake	van	spontane	naamsbekendheid,	
maar	nog	niet	van	merktrouw.	Kennissen	vinden	het	interessant	het	merk	af	en	toe	tegen	te	komen.	
Niet	meer	en	niet	minder’	(Michels,	2016).	
	
Vage	kennissen	
‘Als	vage	kennissen	over	het	merk	horen,	herkennen	ze	de	naam.	Ze	hebben	er	geen	sterke	associaties	
bij.	Er	is	sprake	van	geholpen	naamsbekendheid’	(Michels,	2016).	
	
Onbekenden	
‘Onbekenden	kennen	het	merk	nog	niet’	(Michels,	2016).	
	
Het	 is	 moeilijk	 om	 kennissen,	 vage	 kennissen	 en	 onbekenden	 te	 koppelen	 aan	 de	 Net	 Promoter	
Score.	Zij	zullen	het	gebied	geen	voldoende	of	onvoldoende	kunnen	geven,	omdat	ze	het	gebied	niet	
of	nauwelijks	kennen.	Daarom	wordt	de	NPS	alleen	aan	fans	en	vrienden	gekoppeld.	Als	we	uitgaan	
van	de	reguliere	Net	Promoter	Score,	zoals	gebruikt	in	het	voorgaande	onderzoek	en	deze	koppelen	
aan	de	fanpiramide,	zijn	26%	van	de	inwoners	al	fan	van	het	gebied	Hof	van	Twente.	Zo’n	65%	van	de	

Fans

Vrienden

Kennissen

Vage kennissen

Onbekenden
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inwoners	 zijn	volgens	het	onderzoek	en	de	 fanpiramide	 ‘vrienden’	 van	het	gebied.	De	persoonlijke	
kenmerken	 van	 de	 fans	 en	 vrienden	 zijn	 niet	 bekend,	 aangezien	 het	 onderzoek	 anoniem	 is	
uitgevoerd.	
	
De	 inwoners	 van	Hof	 van	 Twente	 zijn	momenteel	 de	 doelgroep	 van	HofMarketing.	 Zij	 kennen	 het	
gebied	 dus	 sowieso.	 De	 termen	 ‘vage	 kennissen’	 en	 ‘onbekenden’	 zijn	 niet	 van	 toepassing	 op	 de	
huidige	doelgroep.	Toekomstige	doelgroepen	liggen	wel	bij	deze	twee	termen,	maar	daar	wordt	met	
dit	advies	nog	niet	op	ingegaan.	
	
Advies	
HofMarketing	 wordt	 aangeraden	 om	 te	 focussen	 op	 de	 huidige	 fans	 van	 Hof	 van	 Twente.	 Als	 we	
uitgaan	 van	 26%	 van	 de	 inwoners,	 is	 dit	 een	 grote	 en	 waardevolle	 groep.	 Daarnaast	 is	 de	
voornaamste	verschuiving	op	dit	moment	om	inwoners	die	‘vrienden’	zijn,	te	laten	verschuiven	naar	
‘fans’,	via	het	principe:	‘fans	maken	fans’.	
	
Deel	2:	Hoe	kom	je	met	fans	in	contact?	

Om	met	 fans	 in	 contact	 te	 komen,	moet	er	 externe	 communicatie	worden	 ingezet.	 Eerst	wordt	 er	
gekeken	 naar	 welke	 media	 HofMarketing	 in	 kan	 zetten.	 In	 hoofdstuk	 5	 wordt	 ingegaan	 op	 de	
implementatie	van	deze	media.	
	
Er	is	onderscheid	te	maken	tussen	online	media	(zoals	een	website	of	sociale	media)	en	offline	media	
(flyers	 of	 kranten).	 Over	 het	 gebruik	 naar	 websites	 of	 offline	 media	 is	 geen	 specifieke	 informatie	
gevonden.	Er	 is	wel	 landelijk	onderzoek	gedaan	naar	het	sociale	mediagebruik	van	Nederlanders	 in	
2018.	Volgens	het	 rapport	wordt	WhatsApp	het	meeste	gebruikt	onder	Nederlands.	Daarna	volgen	
Facebook,	 YouTube,	 LinkedIn	 en	 Instagram.	 Pinterest	 heeft	 Twitter	 gepasseerd.	 Onderaan	 staat	
Snapchat	(van	der	Veer,	Boekee,	&	Peters,	2018).	
	

1. WhatsApp	
2. Facebook	
3. YouTube	
4. LinkedIn	

5. Instagram	
6. Pinterest	
7. Twitter	
8. Snapchat	

	
Wanneer	gericht	wordt	gekeken	naar	de	inwoners	van	Hof	van	Twente,	blijkt	uit	het	onderzoek	dat	
inwoners	hun	mening	momenteel	delen	via	een	gesprek	(offline),	via	Facebook,	Twitter	of	Instagram.	
Een	 enkeling	 gebruikt	 e-mail	 of	 Snapchat.	 Toen	 respondenten	werd	 gevraagd	 hoe	 zij	 hun	mening	
graag	 zouden	 willen	 delen,	 stond	 ‘in	 een	 gesprek’	 op	 nummer	 één.	 Daarna	 volgde	 een	 online	
platform,	via	Facebook,	Twitter,	Instagram	of	een	ander	sociaal	medium.		
	
Advies	
Als	de	communicatieadviseur	al	deze	informatie	bundelt,	komt	zij	op	de	volgende	lijst	met	media	die	
HofMarketing	moet	inzetten	om	met	fans	in	contact	te	komen:	
	

- Facebook	
- Instagram	
- Twitter	

- Online	platform	
- (Gesprekken)	
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1.	Bronpunt 2.	Interne	
fans

3.	Externe	
fans

4.	
Community

5.	Koester	
fans 6.	Meten

Op	 sociale	media	 vindt	 constant	 communicatie	 (over	merken)	 plaats.	HofMarketing	wordt	 daarom	
aangeraden	om	te	starten	met	sociale	media.	Dit	is	de	basis	om	fans	te	vinden	en	vervolgens	met	ze	
in	 contact	 te	 komen,	 maar	 ook	 om	 op	 de	 hoogte	 te	 blijven	 van	 de	 gesprekken	 die	 online	 over	
HofMarketing	en/of	Hof	van	Twente	worden	gevoerd.	Door	deze	basis	goed	te	organiseren,	kan	er	
ook	 snel	 (persoonlijk)	 gereageerd	 worden	 door	 middel	 van	 webcare.	 In	 de	 implementatie	 in	
hoofdstuk	 5	wordt	 invulling	 gegeven	 aan	deze	media.	Het	 ‘online	platform’	 komt	 terug	 in	 ‘Stap	 4:	
Creëer	een	community	met	de	 fans’.	Hij	wordt	daarom	niet	meegenomen	 in	de	 implementatie	van	
stap	3,	maar	in	de	implementatie	van	stap	4.	Wanneer	sociale	media	op	orde	is	en	bekend	is	wie	de	
fans	 zijn,	 kan	 HofMarketing	 (offline)	 gesprekken	 gaan	 voeren	 met	 fans.	 De	 inwoners	 hebben	 zelf	
aangegeven	hier	behoefte	aan	te	hebben	(Gerritsen,	2018).	
	
In	de	toekomst	
Er	kan	 in	een	 later	 stadium	gekeken	worden	naar	YouTube	en	Pinterest.	De	communicatieadviseur	
raadt	 echter	 aan	 om	 eerst	 de	 bovenstaande	 media	 (de	 basis)	 op	 orde	 te	 krijgen,	 voordat	
HofMarketing	 naar	 kansen	 kan	 gaan	 kijken	 om	 uit	 te	 breiden.	 In	 dit	 advies	 zal	 dus	 alleen	 op	
bovenstaande	media	worden	ingegaan.		
	
Wat	niet?	
WhatsApp	wordt	vanwege	het	privacygevoelige	karakter	buiten	beschouwing	gelaten.	Het	is	de	
meest	 persoonlijke	 vorm	 van	 communicatie,	 dus	 veel	 consumenten	 waarderen	 commercie	
nauwelijks	 tot	 niet	 (Frankwatching,	 2015).	 LinkedIn	 wordt	 vanwege	 het	 zakelijke	 karakter	 niet	
aangeraden.	De	relatie	met	fans	moet	geen	zakelijk	karakter	krijgen,	maar	juist	spontaan	aanvoelen.	
	

Stap	4:	Creëer	een	community	met	de	fans	

Community	building	 is	het	bij	elkaar	brengen	van	personen	die	interesse	in	een	merk	of	organisatie	
delen	en	het	faciliteren	van	de	communicatie	tussen	deze	personen.	Wanneer	het	merk	en	de	fans	
een	community	vormen,	ontstaat	er	een	wij-gevoel	(Michels,	2016).	Als	een	community	veel	gebruikt	
wordt,	 is	 het	 ook	 voor	 de	 organisatie	 erg	 waardevol.	 Het	 is	 makkelijk	 om	 ‘het	 gesprek’	 over	 de	
organisatie	te	volgen,	of	in	dit	geval	over	het	gebied	Hof	van	Twente.	Daarnaast	kan	HofMarketing	zo	
makkelijk	contact	leggen	met	fans,	die	een	interessante	mening	gedeeld	hebben	in	de	community.		
	
In	 het	 afstudeeronderzoek	hebben	 inwoners	 aangegeven	dat	 zij	 hun	mening	over	Hof	 van	 Twente	
zouden	willen	delen	via	een	online	platform.	Dit	platform	kan	dienen	als	community,	waarin	de	fans	
hun	verhalen	en	belevenissen	kunnen	delen.	De	platforms	die	als	community	kunnen	dienen,	worden	
in	 deze	 stap	 besproken.	 In	 stap	 5	 wordt	 verder	 gekeken	 hoe	 fans	 hun	 belevenissen	 kunnen	 gaan	
delen	in	de	community	en	hoe	de	link	naar	promotie	gelegd	kan	worden.	
	
Advies	
Zoals	 in	 stap	 drie	 al	 benoemd,	 vinden	 er	 constant	 gesprekken	 plaats	 via	 sociale	 media.	
Gelijkgestemden	zoeken	elkaar	hier	op.	De	communicatieadviseur	raadt	aan	om	de	‘Wij	zijn	de	Hof’-
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Facebookpagina	in	te	zetten	als	fanpagina.	De	implementatie	van	dit	advies	is	terug	te	vinden	in	stap	
drie	en	stap	vier	van	het	hoofdstuk	implementatie.	
	
Daarnaast	raadt	de	communicatieadviseur	aan	om	(een	deel	van)	de	campagnewebsite	 ‘Wij	zijn	de	
Hof’	 te	 gebruiken	 als	 platform	 waar	 fans	 elkaar	 kunnen	 ontmoeten.	 Zorg	 dat	 hierop	 altijd	 de	
nieuwste	informatie	staat,	zodat	fans	altijd	op	de	hoogte	kunnen	zijn.	De	inrichting	van	dit	platform	
wordt	beschreven	in	stap	4	van	het	hoofdstuk	implementatie.	
	

Stap	5:	Koester	fans	en	deel	belevenissen	

In	stap	vier	werd	uitgelegd	hoe	waardevol	het	voor	een	organisatie	kan	zijn	om	een	community	 te	
creëren	met	fans	van	Hof	van	Twente.	Een	fan	die	onwijs	enthousiast	is,	houdt	dat	enthousiasme	niet	
eeuwig	vol	als	de	liefde	en	bewondering	maar	van	één	kant	komt	(Michels,	2016).	Het	gaat	bij	fans	
namelijk	 om	 geven	 en	 krijgen.	 Als	merk	 kun	 je	 verschillende	middelen	 inzetten	 om	waardering	 te	
tonen.	Dit	hoeft	niet	per	se	in	de	vorm	van	cadeautjes	of	korting,	maar	dit	kan	ook	door	middel	van	
gesprekken	met	de	fans.	Dit	kan	leiden	tot	een	mooie	vorm	van	cocreatie,	wat	gunstig	is	voor	zowel	
de	fan	als	de	organisatie	zelf.	Cocreatie	en	promotie	gaan	in	feite	hand	in	hand.	Fans	willen	deel	zijn	
van	het	merk.	Ze	willen	dolgraag	helpen	meedenken,	meepraten	en	zelfs	meedoen	(Michels,	2016).	
Ze	zien	dit	als	een	kans	om	hun	ideeën	te	uiten	en	hopen	gehoord	te	worden	door	de	organisatie.	
	
Advies	
Een	 simpele	 vorm	 van	 waardering	 uiten	 is	 door	 persoonlijke	 webcare	 te	 bieden.	 Dit	 kan	
HofMarketing	doen	door	 sociale	media	 actief	 in	de	 gaten	 te	houden.	Daarnaast	 kan	HofMarketing	
bijvoorbeeld	exclusieve	kijkjes	van	foto’s	of	informatie	over	Hof	van	Twente	geven	aan	fans	die	actief	
zijn	 in	 de	online	 community,	 zoals	 benoemd	 in	 stap	 vier.	Deze	 gebaren	 tonen	waardering	 naar	 de	
fans.	Naast	het	uiten	van	waardering,	is	het	voor	HofMarketing	zelf	waardevol	om	te	zorgen	dat	fans	
hun	positieve	verhalen	over	Hof	van	Twente	gaan	delen.	Dit	kan	door	ze	het	direct	te	vragen	binnen	
de	community,	puur	online,	maar	het	kan	ook	anders.	
	
De	 communicatieadviseur	 raadt	 aan	 om	 gesprekken	 te	 voeren	 met	 de	 meest	 enthousiaste	 fans.	
Wanneer	 blijkt	 dat	 zij	 verrassende	 ideeën	 hebben	 of	 gewenste	 hulp	 kunnen	 bieden	 voor	 Hof	 van	
Twente,	is	het	verstandig	om	ze	uit	te	nodigen	voor	een	creatieve	sessie,	die	leidt	tot	cocreatie.	Over	
de	invulling	van	deze	sessies	wordt	verder	ingegaan	in	stap	vijf	van	het	hoofdstuk	implementatie.		
	

Stap	6:	Meet	de	resultaten	

	
Meten	 is	 weten.	 Er	 zijn	 veel	 verschillende	 manieren	 om	 resultaten	 te	 meten.	 Zo	 kan	 er	 gekeken	
worden	naar	het	aantal	volgers	per	pagina,	het	aantal	likes	op	een	post	of	het	aantal	reacties	na	het	
plaatsen	van	een	oproep	(Michels	W.	,	2016).	Elke	meting	geeft	verschillende	informatie	weer.	Met	
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de	 ene	 gegevens	 meet	 je	 populariteit,	 met	 de	 andere	 informatie	 bijvoorbeeld	 loyaliteit.	
HofMarketing	staat	aan	het	begin	van	alle	communicatie.	De	mogelijkheid	is	dus	aanwezig	om	vanaf	
het	begin	al	gegevens	bij	te	houden	om	te	kunnen	analyseren.		
	
Advies	
De	 communicatieadviseur	 raadt	 HofMarketing	 aan	 om	 structureel	 te	 starten	 met	 het	 meten	 van	
resultaten.	 Op	 het	 gebied	 van	 online	 uitingen	 (website,	 sociale	 media)	 raadt	 de	
communicatieadviseur	Google	Analytics	aan.	Hiermee	kan	HofMarketing	het	effect	van	sociale	media	
bekijken,	 zien	 hoeveel	mensen	 de	website	 bezoeken	 en	 het	 effect	 van	 advertenties	 onderzoeken.	
Daarnaast	 geeft	Google	Analytics	 inzicht	 in	 het	 bezoekersgedrag	 van	 bezoekers	 op	 een	website	 of	
sociale	media.	Ook	wordt	er	inzichtelijk	gemaakt	of	mensen	voornamelijk	op	hun	telefoon,	tablet	of	
desktop	naar	de	website	surfen.		
	
Om	 tevredenheid	 te	 meten,	 maar	 ook	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 het	 aantal	 fans,	 raadt	 de	
communicatieadviseur	 aan	 om	 door	 te	 gaan	 met	 de	 Net	 Promoter	 Score.	 Het	 is	 een	 krachtig	
hulpmiddel	 voor	 onderzoek	 naar	 klanttevredenheid.	 De	 nulmeting	 is	 al	 uitgevoerd	 in	 het	
afstudeeronderzoek.	Op	basis	hiervan	kan	HofMarketing	doelen	stellen,	door	bijvoorbeeld	een	score	
van	minimaal	zoveel	punten	te	krijgen	bij	een	NPS-meting.	
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6	|	Implementatie	
Dit	hoofdstuk	is	opgedeeld	in	de	zes	stappen	van	de	fanstrategie,	zoals	uitgelegd	in	hoofdstuk	vijf.	De	
adviezen	 uit	 hoofdstuk	 vijf	 worden	 in	 dit	 hoofdstuk	 geïmplementeerd.	 Er	 worden	 verschillende	
communicatiemiddelen	 uitgedacht	 en	 er	 worden	 tips	 gegeven.	 Het	 is	 aan	 de	 medewerkers	 van	
HofMarketing	om	deze	middelen	te	realiseren.		
	

Stap	1:	Zoek	het	bronpunt	en	de	dynamiek	

Sessie:	‘Op	zoek	naar	de	kern’		

Houd	 gezamenlijk	 met	 alle	 werknemers	 een	 sessie	 om	 zo	 een	 bronpunt	 te	 kiezen	 en	 een	
kernboodschap	te	ontwikkelen.	In	de	sessie	wordt	het	bronpunt	bepaald	aan	de	hand	van	een	model.	
De	 communicatieadviseur	 is	 van	mening	 dat	 de	 Golden	 Circle	 een	 geschikt	 denkmodel	 is	 om	 het	
fundament	 van	 een	 organisatie	 te	 leggen,	 oftewel	 een	 sterke	 kernboodschap	 (Sinek,	 2011).	 De	
Golden	Circle	van	Simon	Sinek	bestaat	uit	drie	lagen.	De	kern	is	‘Why’,	gevolgd	door	‘How’	en	‘What’.		

	
	

- Why?	Waar	gelooft	de	organisatie	 in?	Wat	drijft	de	organisatie?	Sterk	gekoppeld	aan	DNA.	
‘Winst	behalen’	is	hierbij	geen	reden,	maar	juist	een	resultaat.	

- How?	Hoe	doet	de	organisatie	dat?	Waarin	zijn	zij	anders	of	beter	dan	andere	organisaties?	
- What?	Welke	producten	of	diensten	maakt/verkoopt	de	organisatie?		

	
Door	deze	vragen	samen	met	werknemers	in	te	vullen,	kan	de	kernboodschap	worden	uitgeschreven	
in	 dezelfde	 volgorde	 als	 de	 vragen.	 Om	 extra	 houvast	 te	 geven,	 heeft	marketeer	 Bruijntjes	 in	 zijn	
whitepaper	 ‘Contentstrategie	 voor	 marketing	 en	 PR’	 de	 volgende	 vragen	 opgesteld	 over	 het	
vaststellen	van	een	kernboodschap	(2014).	Het	is	dan	ook	nuttig	om	aan	het	einde	van	de	sessie	deze	
vragen	te	kunnen	beantwoorden:	
	

1. Wat	is	mijn	kernboodschap?	

2. Welke	belofte	doe	ik	met	mijn	boodschap?		

3. Wat	maakt	mijn	boodschap	relevant	voor	de	doelgroep?		

4. Waarom	zou	men	mij	geloven?	Ofwel,	hoe	bewijs	ik	dat?	

	
Op	 basis	 van	 deze	 vastgestelde	 kernboodschap	 kan	 de	 externe	 communicatie	 van	 HofMarketing	
worden	ingericht.		

Figuur	4:	Golden	Circle	(Sinek,	2011)	
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Stap	2:	Bekrachtig	de	interne	fans	

Duidelijke	rolverdeling	

Samenwerking	 lukt	 alleen	 als	 de	 informatie	 goed	 wordt	 verspreid	 en	 gecombineerd.	 Binnen	 een	
groep	moet	er	daarom	een	goede	spreiding	zijn	van	rollen	(ManagementSite,	2018).	Wie	gaat	de	nu-
nog-niet-bestaande	 sociale	mediakanalen	 beheren?	Wie	 houdt	 de	website	 up-to-date?	Wie	 houdt	
contact	met	ondernemers?	Wie	gaat	er	over	 financiële	 zaken	en	wie	pakt	pers	gerelateerde	 zaken	
op?	Natuurlijk	vullen	werknemers	elkaar	onderling	aan.	Zo	kan	bijvoorbeeld	 iedereen	input	 leveren	
voor	sociale	mediakanalen,	maar	uiteindelijk	 is	één	 iemand	verantwoordelijk	voor	het	plaatsen	van	
dit	 bericht.	Maak	 hier	 duidelijke	 afspraken	 over.	 Probeer	 deze	 afspraken	 een	 aantal	weken	 vol	 te	
houden.	 Ontstaan	 er	 knelpunten?	 Ga	 dan	 opnieuw	 om	 tafel	 om	 een	 heldere	 rolverdeling	 op	 te	
stellen.	
	
Vaste	overlegmomenten	

Om	 op	 de	 hoogte	 te	 blijven	 van	 elkaars	 werkzaamheden,	 is	 het	 raadzaam	 om	 vaste	
overlegmomenten	in	te	plannen.	De	communicatieadviseur	raadt	aan	om	één	keer	per	week	of	één	
keer	 in	de	twee	weken	met	alle	medewerkers	om	tafel	 te	zitten.	Het	 is	hierbij	verstandig	om	vaste	
agendapunten	op	te	stellen.	De	invulling	van	sociale	media	is	een	wekelijks	of	tweewekelijks	punt	om	
rekening	mee	te	houden.		
	
Creatieve	sessies	

Daarnaast	 raadt	de	communicatieadviseur	aan	om	eens	 in	de	 twee	of	drie	maanden	een	creatieve	
bijeenkomst	 te	 houden,	 waar	 medewerkers	 samen	 kunnen	 brainstormen	 en	 op	 nieuwe	 ideeën	
kunnen	 komen.	 Zo	 blijft	 het	 commitment	 en	 het	 enthousiasme	 bij	 de	 medewerkers	 leven.	 Ook	
kunnen	er	mooie	ideeën	ontstaan	uit	zulke	creatieve	sessies.	
	

Stap	3:	Vind	de	externe	fans	

Content	

De	communicatieadviseur	 raadt	aan	om	te	 starten	met	de	hieronder	genoemde	media.	Wel	wordt	
geadviseerd	om	eerst	de	sociale	media	op	orde	te	hebben,	voordat	er	gestart	wordt	met	het	voeren	
van	gesprekken.	
	

- Facebook	
- Instagram	

- Twitter	
- Gesprekken	

	
Bij	de	invulling	van	alle	sociale	mediakanalen	wordt	uitgegaan	van	het	SOCCER-model	van	Petersen	
(2014).	SOCCER	staat	voor	simpel,	open,	connect,	content,	engage	en	reageer.	

	

Simpel
Open

Connect
Content

Engage
Reageer

Figuur	5:	SOCCER-model	(Petersen,	2014).	
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Het	 SOCCER-model	 geeft	 handvaten	 om	 op	 een	 goede	 manier	 sociale	 media	 in	 te	 zetten,	 om	 zo	
contact	te	kunnen	leggen	met	fans.	Per	letter	geeft	de	communicatieadviseur	het	volgende	advies:	
	
Simpel	
Hou	 het	 simpel	 en	 to	 the	 point.	 Content	
waarvan	 de	 essentie	 meteen	 duidelijk	 is,	
wordt	 sneller	 gedeeld	 dan	 één	 lang	 en	 vaag	
bericht	(Adformatie,	2015).		
	
Open	
De	 kernwaarden	 van	 HofMarketing	 zijn	
‘betrouwbaar’	 en	 ‘eerlijk’.	Wees	 dit	 ook	 naar	
sociale	 mediabezoekers	 toe.	 Openheid	
verbetert	 de	 reputatie	 van	 je	 organisatie	
(Adformatie,	 2015).	 Bied	 de	 lezer	 informatie	
over	 projecten	 of	 onderzoeken	 aan.	 Deel	
positieve	en	minder	positieve	zaken.	
	
Connect	&	content	
Probeer	fans	en	vrienden	te	verbinden	met	je	
content.	Om	 te	 zorgen	dat	mensen	berichten	
delen,	moeten	 ze	 zich	wel	 betrokken	 voelen.	
Speel	daarom	 in	op	actuele	 zaken	of	haak	 (in	
het	Twents)	aan	op	een	grap.		

Engage	
Leg	 de	 focus	 op	 interactie.	 Probeer	 dus	 niet	
alleen	informatie	te	zenden,	maar	entertain	je	
lezer	ook.	Inspireer	ze.	Zet	ze	aan	het	denken.	
Deel	bijvoorbeeld	mooie	 foto’s	of	video’s	van	
het	 gebied,	 of	 doe	 een	 oproep.	 Op	 deze	
manier	geef	je	fans	de	kans	om	te	reageren	op	
je	bericht.		
	
Reageer	
Het	 sleutelwoord	 bij	 reageren	 is:	 persoonlijk.	
Geef	 nooit	 een	 standaard	 en	 onpersoonlijk	
antwoord,	maar	groet	de	persoon	en	 reageer	
op	 de	 vraag/opmerking	 in	 kwestie.	 Luister	
naar	 wat	 de	 schrijver	 zegt	 en	 reageer	
(wanneer	 gepast)	 op	 een	 gevatte	 manier	
(Adformatie,	 2015).	 Hou	 het	 speels	 wanneer	
mogelijk,	maar	serieus	wanneer	noodzakelijk.		
	
	
	

	
Contentkalender	
Een	contentkalender	is	een	kalender	waar	de	inhoud	van	sociale	mediaberichten	in	worden	gepland.	
Als	 organisatie	 is	 het	 belangrijk	 dat	 je	 consistent	 communiceert,	 dat	wekt	 namelijk	 vertrouwen	op	
(Leenders,	 2017).	 Daarnaast	 neemt	 een	 contentkalender	 stress	 weg,	 aangezien	 je	 berichten	 van	
tevoren	kan	maken	en	inplannen.	Dat	geeft	ruimte	en	overzicht.	Vul	(samen)	een	contentkalender	in.	
Zo	kun	 je	elke	week	of	maand	 inplannen	hoe	veel	berichten	 je	gaat	plaatsen,	op	welke	kanalen	en	
wat	de	content	is.	Een	voorbeeld	van	een	simpele	contentkalender	is	te	zien	in	tabel	1.	Stel	jezelf	in	
ieder	geval	de	volgende	vragen:		
	

- Wanneer?	>	Datum	en	tijd	
- Waarop?	>	Welk	kanaal	
- Wat	voor	inhoud?	>	Foto,	video,	tekst	of	link	naar	een	website	

	
Daarnaast	kan	er	ook	een	thema	gehanteerd	worden.	Zo’n	thema	kan	eenmalig	zijn,	maar	kan	ook	
elke	week	terugkeren.	Een	voorbeeld:	elke	maand	een	wandelroute	 in	het	zonnetje	zetten,	of	elke	
vrijdag	 een	 mooi	 plekje	 in	 Hof	 van	 Twente	 uitlichten.	 Op	 deze	 manier	 kunnen	 fans	 zich	 gaan	
verheugen	op	de	vaste	sociale	mediamomentjes.	Naast	thema’s	bestaan	er	ook	nationale	feestdagen	
en	grappige	dagen	waar	 je	met	sociale	media	op	kan	inhaken.	Een	overzicht,	gemaakt	door	Pienter	
(2018),	staat	in	bijlage	C.	
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Tabel	1:	Voorbeeld	contentkalender	

Datum	
en	tijd	 Kanaal	 Onderwerp	 Hoe?	 Hashtags	

Wie	
plaatst	
het?	

Geplaatst?	

4	juli	
om	
12:00	

Facebook	 Wandelpad	
van	de	maand	

Foto	met	
tekst	

#wijzijndehof	
#wandelen	

#hofvantwente	
ALG	 Ja	

5	juli	
om	
17:00	

Instagram	 Mooie	foto	van	
de	Hof	delen	

Foto	met	
tekst	en	
credits	

#wijzijndehof	 WdJ	 -	

6	juli	
om	
12:00	

Twitter	
Opening	van	

een	
evenement	

Tekst	 #wijzijndehof	
#HofMarketing	 LW	 -	

6	juli	
om	
12:00	

Facebook	
Update	
opening	

evenement	
Video	 #wijzijndehof	

#HofMarketing	 ALG	 -	

	
Facebook	

De	communicatieadviseur	raadt	HofMarketing	aan	om	Facebook	in	te	zetten.	‘HofMarketing’	zelf	zal	
waarschijnlijk	geen	gevoel	oproepen	bij	inwoners,	‘Wij	zijn	de	Hof’	waarschijnlijk	wel.	Het	is	slim	om	
deze	 pagina	 op	 te	 zetten	 als	 contact	 met	 inwoners.	 HofMarketing	 kan	 nog	 wel	 een	 ‘zakelijk’	
Facebookaccount	aanmaken,	maar	het	geschreven	advies	gaat	over	de	‘Wij	zijn	de	Hof’-pagina.		
	
De	communicatieadviseur	raadt	aan	om	maximaal	één	keer	per	dag	een	bericht	te	plaatsen.	Varieer	
met	foto’s	en	links	naar	websites.	Gebruik	daar	waar	mogelijk	video’s.	De	verwachting	is	dat	in	2020	
zo’n	80%	van	het	 internetverkeer	via	video	verloopt	(van	de	Ketterij,	2017).	Gebruik	de	‘Wij	zijn	de	
Hof’-pagina	echt	om	al	het	mooie	van	Hof	van	Twente	te	delen.	Het	mooiste	resultaat	is	als	inwoners	
deze	pagina	echt	willen	volgen,	om	te	kunnen	genieten	van	hun	woongebied.	Denk	hierbij	dus	aan	de	
‘E’	 in	SOCCER.	In	stap	vijf	wordt	verder	ingegaan	op	de	invulling	van	de	Facebookpagina.	Daarnaast	
raadt	de	communicatieadviseur	aan	om	een	vast	thema	te	bedenken,	dat	elke	week	terugkeert.	Plan	
deze	in	de	contentkalender	 in	en	maak	de	berichten	van	tevoren	op	Facebook.	Zo	kun	je	nooit	een	
bericht	vergeten	te	plaatsen.		
	
Let	op:	 Kijk	uit	met	 ‘engagement	bait’,	 dit	wordt	bestraft	door	 Facebook.	Wanneer	 je	mensen	om	
likes	 of	 reacties	 vraagt,	 vermindert	 het	 bereik	 van	 je	 bericht	 (den	 Boer	 &	Witvliet,	 2017).	 Onder	
engagement	bait	vallen	de	volgende	punten:	

 
- Oproep	tot	stemmen	(like	of	love)	
- Oproep	tot	reactie	(like	if	you	agree)	

- Deel-	en	winacties	(volg,	deel,	like)	
- Oproep	tot	taggen	(tag	je	vrienden)	

	
Een	enkele	keer	gebruik	maken	van	dit	soort	berichten	kan	geen	kwaad,	maar	hou	er	rekening	mee	
dat	Facebook	misschien	de	zichtbaarheid	van	het	bericht	vermindert.	
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Instagram	

Instagram	 is	 met	 meer	 dan	 vier	 miljoen	 gebruikers	 in	 Nederland	 het	 snelst	 groeiende	 sociale	
mediakanaal	van	Nederland	 (van	der	Veer,	Boekee,	&	Peters,	2018).	 	Onderhand	zit	 zowel	 jong	als	
oud	op	deze	app.	Met	de	app	kun	je	als	organisatie	zelf	foto’s	en	video’s	plaatsen.	Daarnaast	kun	je	
ook	verhalen	plaatsen,	die	24	uur	lang	zichtbaar	zijn	voor	volgers.	
	
De	communicatieadviseur	raadt	aan	om	een	account	aan	te	maken	voor	‘Wij	zijn	de	Hof’.	Geef	in	de	
instellingen	aan	dat	het	om	een	bedrijfsprofiel	 gaat.	Dit	 geeft	 je	 als	organisatie	meer	 functies.	 	De	
communicatieadviseur	 raadt	aan	om	 Instagram	regelmatig	 in	 te	zetten.	Elke	dag	of	om	de	dag	een	
bericht	 plaatsen	 is	 geschikt.	 Verhalen	 kunnen	 vaker	 ingezet	worden.	 Zorg	 net	 als	 bij	 Facebook	dat	
inwoners	 de	 pagina	 echt	willen	volgen.	 Plaats	 (en	 deel!)	 foto’s	 die	Hof	 van	 Twente	 op	 zijn	mooist	
weergeven.	
	
Gebruik	de	verhalenfunctie	met	name	voor	 interactie	met	 je	volgers.	Laad	ze	door	middel	van	een	
stemoptie	hun	mening	geven,	maar	deel	ook	 leuke	(af	en	toe	corporate)	momenten.	Ze	blijven	ten	
slotte	maar	24	uur	zichtbaar.	Meer	uitleg	en	tips	over	de	functies	van	Instagram	staan	in	bijlage	D:	de	
Instagram	handleiding.	
	
Twitter	
De	 communicatieadviseur	 raadt	 aan	 om	 een	 corporate	 HofMarketingaccount	 aan	 te	 maken	 op	
Twitter.	Hier	kan	HofMarketing	alle	updates	en	berichten	van	de	organisatie	op	plaatsen.	
	
Twitter	 is	de	afgelopen	jaren	gedaald	in	gebruikers	en	populariteit.	Ondanks	dat,	zitten	er	toch	nog	
steeds	2,8	miljoen	Nederlands	op	Twitter,	waarvan	meer	dan	een	miljoen	mensen	het	platform	nog	
dagelijks	 gebruiken	 (van	 der	 Veer,	 Boekee,	 &	 Peters,	 2018).	 De	 kracht	 van	 Twitter	 zit	 hem	 in	 de	
gemakkelijke	 interactie	met	 inwoners,	maar	dus	ook	 fans!	Daarom	raadt	de	communicatieadviseur	
aan	 om	 een	 Twitteraccount	 aan	 te	 maken	 voor	 ‘Wij	 zin	 de	 Hof’.	 Hou	 een	 testperiode	 van	 zes	
maanden	 om	 te	 kijken	 of	 Twitter	 aanslaat.	 Zo	 kom	 je	 erachter	 of	 je	 doelgroep	 zich	 op	 Twitter	
bevindt.	 Bij	 veel	 interactie,	 wordt	 aangeraden	 het	 account	 aan	 te	 houden.	 Bij	 weinig	 tot	 geen	
interactie	is	het	beter	om	te	stoppen	met	het	medium.	Liever	minder,	maar	wel	erg	goed	draaiende	
sociale	mediakanalen,	dan	veel	sociale	mediakanalen	die	allemaal	weinig	interactie	opleveren.		
	
#	Hashtags	
Maak	 op	 Twitter	 gebruik	 van	 populaire	 bestaande	 hashtags,	 maar	 roep	 zelf	 ook	 de	 hashtag	
#wijzindehof	 in	 leven.	 Op	 deze	 manier	 kunnen	 fans	 en	 vrienden	 altijd	 hun	mening	 delen	met	 de	
hashtag.	Hier	kun	je	vervolgens	snel	en	leuk	op	inspelen,	door	met	een	gevatte	tweet	te	reageren.		
	
Gesprekken	

Gesprekken	 zijn	een	uitstekend	middel	om	cocreatie	op	gang	 te	 krijgen.	De	essentie	 van	 cocreatie	
komt	terug	in	stap	vier	en	vijf,	maar	het	middel	om	dit	te	bereiken	is	door	gesprekken	te	voeren.	Als	
de	 basis	 staat	 en	 alle	 sociale	mediakanalen	 goed	 draaien,	 is	 het	 verstandig	 om	 gesprekken	 aan	 te	
gaan	met	fans.	Ze	hebben	zelf	in	het	afstudeeronderzoek	al	aangegeven	dat	ze	via	een	gesprek	hun	
mening	willen	delen	met	HofMarketing.	De	 inhoud	van	deze	gesprekken	wordt	beschreven	 in	 stap	
vijf.	
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Stap	4:	Creëer	een	community	met	de	fans	

Facebook	als	fanpagina	

Zoals	bij	stap	drie	al	werd	benoemd,	 is	het	mooiste	resultaat	dat	 inwoners	deze	pagina	echt	willen	
volgen	 om	 te	 kunnen	 genieten	 van	 hun	 eigen	 woongebied.	 Gebruik	 de	 ‘Wij	 zijn	 de	 Hof’	
Facebookpagina	dus	echt	als	fanpagina.	Vul	de	pagina	dus	niet	met	gesponsorde	berichten	of	zaken	
die	 over	 een	 specifieke	 tak	 als	 werken	 of	 recreëren	 gaan.	 Plaats	 daarentegen	 juist	 inspirerende	
content	om	 fans	 aan	 te	 spreken.	Mooie	en	bijzondere	 foto’s	 van	het	 gebied	of	 een	 video	 van	een	
geslaagd	evenement.	Entertain	fans	door	af	en	toe	een	raadsel	of	quiz	te	plaatsen	of	vraag	kort	hun	
mening	via	een	poll.	Zorg	dat	de	Facebookpagina	écht	een	plek	wordt	waar	fans	elkaar	opzoeken	en	
met	elkaar	in	gesprek	gaan.		
	
Online	platform	

Maak	binnen	de	campagnewebsite	van	‘Wij	zijn	de	Hof’	een	community	pagina.	Zorg	dat	fans	op	deze	
pagina	direct	de	nieuwste	informatie	kunnen	lezen	over	Hof	van	Twente,	maar	ook	wat	voor	plannen	
er	bijvoorbeeld	 liggen	op	het	gebied	van	wonen,	werken	of	recreëren.	Hou	de	 ‘E’	van	het	SOCCER-
model	 in	 het	 achterhoofd	 en	 betrek	 fans	 bij	 allerlei	 zaken.	Net	 zoals	 op	 de	 Facebookpagina,	 is	 de	
community	pagina	een	geschikte	plek	om	naar	de	mening	van	fans	te	vragen.	Ook	kan	HofMarketing	
oproepen	plaatsen	aan	fans	om	mee	te	denken,	mee	te	praten	of	mee	te	helpen	met	de	promotie	
van	 het	 gebied.	 Om	 enthousiaste	 fans	 een	 plek	 te	 bieden	 waar	 zij	 hun	 eigen	 momenten	 kunnen	
delen,	 raadt	de	communicatieadviseur	aan	om	een	uploadplek	 te	maken	op	de	community	pagina,	
waar	 inwoners	hun	foto’s,	video’s	of	positieve	verhalen	kunnen	delen	of	schrijven.	Op	deze	manier	
werken	 fans	 uit	 zichzelf	 al	 mee	 aan	 de	 promotie	 van	 het	 gebied.	 Op	 het	 delen	 van	 verhalen	 en	
belevenissen	wordt	verder	op	ingegaan	in	stap	vijf.	
	

Stap	5:	Koester	fans	en	deel	belevenissen	

Webcare	
Fans	verdienen	waardering.	Een	simpele,	maar	persoonlijke	manier	om	waardering	te	uiten,	is	door	
webcare	 te	 bieden.	Denk	 hierbij	 aan	 de	 ‘R’	 van	 het	 SOCCER-model.	 “Geef	 nooit	 een	 standaard	 en	
onpersoonlijk	 antwoord,	 maar	 groet	 de	 persoon	 en	 reageer	 op	 de	 vraag/opmerking	 in	 kwestie	
(Petersen,	2014).”	Maak	de	communicatie	persoonlijk	en	het	liefste	zelfs	one-to-one	(Michels,	2016).	
Complimenteer	 fans	 als	 zij	 een	 mooie	 foto	 van	 Hof	 van	 Twente	 hebben	 gemaakt	 en	 gedeeld.	
Wanneer	zij	nog	niet	bekend	zijn	met	de	‘Wij	zijn	de	Hof’-Facebookpagina	of	online	community,	is	dit	
een	kans	om	de	inwoner	hier	op	te	attenderen.		
	
Gesprekken	

In	 stap	 drie	 en	 vier	 werden	 gesprekken	 kort	 al	 benoemd.	 Zelf	 hebben	 inwoners	 in	 het	
afstudeeronderzoek	 ook	 aangegeven	 door	 middel	 van	 gesprekken	 mee	 te	 willen	 helpen	 met	 de	
promotie	 van	 Hof	 van	 Twente.	 Plaats	 in	 de	 ‘Wij	 zijn	 de	 Hof’-Facebookpagina	 en	 in	 de	 online	
community	pagina	een	oproep	of	 inwoners	willen	meehelpen	met	de	promotie	van	het	gebied.	Zij	
kunnen	dan	hun	e-mailadres	achterlaten.	Het	 is	aan	HofMarketing	om	dit	contact	op	 te	pakken	en	
met	de	inwoners	in	gesprek	te	gaan.	Dit	kan	in	eerste	instantie	via	e-mail,	om	te	kijken	of	de	inwoner	
geschikt	 is	 voor	 het	 type	promotie.	Wanneer	 zowel	HofMarketing	 als	 de	 inwoner	 enthousiast	 zijn,	
kan	 HofMarketing	 hem	 of	 haar	 uitnodigen	 op	 gesprek.	 De	 communicatieadviseur	 raadt	 aan	 om	
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meerdere	 inwoners	 op	 hetzelfde	 moment	 uit	 te	 nodigen.	 Vervolgens	 kan	 HofMarketing	 in	 het	
gesprek	de	volgende	stap	aangeven:	cocreatie.	
	
Cocreatie	

Fans	 die	 enthousiast	 zijn	 over	 het	 merk,	 zijn	 vaak	 de	 ideale	 personen	 voor	 brainstormsessies	 en	
creatieve	acties	 (Michels,	2016).	 Zoals	 in	de	adviesvraag	al	wordt	aangegeven,	 zoekt	HofMarketing	
naar	 een	manier	 om	 inwoners	 te	 betrekken	bij	 de	 promotie	 van	het	 gebied.	 Cocreatie	 is	 een	 zeer	
geschikte	methode	om	fans	mee	te	laten	denken,	praten	en	doen,	terwijl	het	merk	sturend	blijft.	Er	
zijn	verschillende	vormen	van	cocreatie,	namelijk:	
	

• De	doelgroep	bepaalt	welk	niet	product	of	dienst	er	op	de	markt	komt	
• De	doelgroep	past	zelf	onderdelen	aan,	zoals	kleur,	stijl	of	materiaal	
• De	doelgroep	bedenkt	ideeën	of	doet	suggesties	om	de	service	te	verbeteren	
• De	doelgroep	ontwikkelt	zelf	producten	of	applicaties	op	een	online	platform	
• De	doelgroep	denkt	mee	over	branding,	communicatie	en	het	sponsorbeleid	

	
HofMarketing	 biedt	 voor	 inwoners	 geen	 tastbare	 producten	 aan,	 zoals	 een	 horlogemerk	 of	
tuinmeubelgigant	dat	wel	doet.	Wel	 is	HofMarketing	bezig	met	de	branding,	oftewel	de	promotie,	
van	Hof	van	Twente.	De	 laatstgenoemde	vorm	van	cocreatie	 sluit	dus	goed	aan	bij	de	wensen	van	
HofMarketing.	 Het	 is	 aan	 HofMarketing	 om	 invulling	 van	 de	 cocreatie	 te	 bepalen,	 maar	 de	
communicatieadviseur	 raadt	 aan	 om	 fans	 hun	 positieve	 verhalen	 online	 te	 laten	 delen.	 Daarnaast	
kunnen	 fans	helpen	bij	het	maken	van	 testimonials,	een	soort	korte	video	waarin	zij	wonen	 in	Hof	
van	Twente	aanbevelen.	Wat	anderen	zeggen	over	product	of	dienst	 (of	 in	dit	geval	gebied),	heeft	
veel	 meer	 bewijskracht	 dan	 wat	 HofMarketing	 zelf	 kan	 vertellen.	 Een	 testimonial	 wordt	
geloofwaardiger	als	er	meer	informatie	over	de	desbetreffende	inwoner	wordt	vermeld	(Spaanbroek,	
2015).	 Zo	 weten	 andere	 inwoners	 dat	 het	 écht	 is.	 Volgens	 Spaanbroek	 (2015)	 bestaat	 een	 sterke	
testimonial	uit	de	volgende	onderdelen:	
	

1. Hoe	de	situatie	was	voordat	gebruik	werd	gemaakt	van	 jouw	dienstverlening.	Wat	was	het	
probleem	waar	de	klant	mee	worstelde?	Wat	was	de	situatie	waarin	hij/zij	zich	bevond?	

2. Wat	jouw	dienstverlening	de	klant	heeft	opgebracht.	Wat	is	het	resultaat	dat	jij	voor	hem	of	
haar	behaalde?	Hoe	 is	de	situatie	verbeterd	door	 jouw	 inmenging?	Hoe	voelt	de	klant	 zich	
nu?	Hoe	concreter	dit	resultaat	wordt	beschreven,	des	te	krachtiger	is	de	testimonial.	

3. De	naam	van	de	betreffende	klant.	
4. Woonplaats.	
5. Indien	van	toepassing:	website.	
6. Bij	voorkeur	een	foto	van	de	klant,	of	zelfs	alles	opgenomen	in	een	video	

	
Houd	deze	onderdelen	in	het	achterhoofd	bij	het	maken	van	testimonials.	Op	deze	manier	verloopt	
de	promotie	voornamelijk	via	de	fans:	word	of	mouth	(en	blijven	de	kosten	beperkt!).	Natuurlijk	zijn	
er	wel	kosten	verbonden	aan	het	voeren	van	gesprekken	en	het	opnemen	van	video’s.		
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Stap	6:	Meet	de	resultaten	

Google	Analytics	

Google	 Analytics	 is	 een	 gratis	 programma.	 Het	 programma	 geeft	 inzicht	 in	 website-	 en	 sociale	
mediabezoeken,	 bezoekersstromen,	 paginaweergaven	 en	 bezoekersgedrag.	 De	
communicatieadviseur	 raadt	 HofMarketing	 aan	 om	 actief	 gebruik	 te	 gaan	 maken	 van	 Google	
Analytics.	 Op	 deze	 manier	 kan	 HofMarketing	 bewust	 kijken	 hoe	 bepaalde	 berichten	 of	 acties	 op	
sociale	 media	 aanslaan	 en	 hoe	 goed	 de	 website	 van	 HofMarketing	 (of	 Wij	 zijn	 de	 Hof)	 bekeken	
wordt.	Aan	de	hand	van	deze	informatie	kan	HofMarketing	de	website	of	sociale	mediaberichten	zo	
nodig	aanpassen	of	bijwerken.	De	communicatieadviseur	raadt	aan	om	één	keer	per	maand	(of	in	het	
beginstadium	één	keer	per	twee	maanden)	te	kijken	naar	opvallende	resultaten.	Bekijk	ook	na	een	
nieuwe	(sociale	media)	actie	of	deze	aanslaat.		
	
Net	Promoter	Score	

Een	simpele	methode	om	klanttevredenheid	 te	meten,	 is	door	middel	van	de	Net	Promoter	Score.	
Aan	de	respondent	wordt	gevraagd	of	zij	het	merk	zouden	aanbevelen	aan	anderen,	op	een	schaal	
van	1	tot	10.	In	het	onderzoek	naar	betrokkenheid	van	inwoners	bij	het	gebied	Hof	van	Twente	is	er	
een	 nulmeting	 uitgevoerd	 van	 de	 Net	 Promoter	 Score.	 De	 vraag	 luidde:	 ‘In	 hoeverre	 zou	 je	 het	
gebied	Hof	van	Twente	aanbevelen	aan	vrienden	of	 collega's	die	niet	 in	het	gebied	wonen?’.	De	
communicatieadviseur	raadt	HofMarketing	aan	om	deze	vraag	aan	te	houden	bij	volgende	metingen.		
	
Relationele	enquêtes	(zoals	voor	klanttevredenheidkunnen	het	beste	verstuurd	worden	met	grotere	
tijdsintervallen	ertussen,	 zoals	elke	 zes	maanden	of	om	het	 jaar	 (Marijnissen,	2017).	 Stuur	daarom	
één	of	maximaal	twee	keer	per	jaar	een	enquête	met	daarin	de	Net	Promoter	Score-vraag.	Extra	tip:	
Vraag	fans	of	je	ze	mag	benaderen.	Zo	sla	je	een	brug	met	de	fans	en	kun	je	makkelijk	contact	leggen.	
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7	|	Planning	en	budget	

7.1	|	Planning	adviesrapport	

Om	 direct	 aan	 de	 slag	 te	 kunnen	 met	 de	 strategie,	 heeft	 de	 communicatieadviseur	 een	 planning	
opgesteld.	Deze	planning	staat	in	bijlage	E.	De	planning	start	na	het	uitbrengen	van	het	advies.	Als	dit	
te	kort	dag	is,	kan	HofMarketing	de	planning	een	aantal	weken	opschuiven.		
	

7.2	|	Budget	

HofMarketing	bestaat	nog	maar	sinds	een	aantal	weken.	Het	marketingplan	wordt	nog	geschreven,	
dus	is	er	nog	geen	specifieke	informatie	beschikbaar	over	het	budget.	Wel	kan	HofMarketing	globaal	
een	financiële	situatie	schetsen.		
	
Het	 streven	 van	 HofMarketing	 is	 om	 tenminste	 drie	 jaar	 lang	 campagnes	 te	 voeren.	 Voor	 deze	
campagnes	is	ongeveer	€300.000	euro	per	jaar	gereserveerd.	Dit	bedrag	is	gebaseerd	op	de	grootte	
van	de	gemeente.	Deze	€300.000	euro	moet	nog	wel	verdeeld	worden	onder	de	drie	pijlers	wonen,	
werken	en	recreëren.	Het	genoemde	bedrag	zal	waarschijnlijk	als	volgt	worden	ingedeeld:	60%	naar	
recreëren	en	40%	naar	wonen	en	werken.	
	
Het	 geld	 komt	 voornamelijk	 van	 de	 lokale	 overheid	 en	 het	 toeristische	 bedrijfsleven.	De	 uitdaging	
voor	HofMarketing	is	om	ook	te	gaan	samenwerken	met	ondernemers	en	woningcorporaties.	
	
Verdeling	werknemers:	
Alle	vier	vaste	medewerkers	werken	parttime.	Lionne	werkt	vier	dagen,	Wilco	werkt	drie	dagen	en	
Marriët	en	Evelien	werken	twee	dagen	per	week.	De	drie	pijlers	wonen,	werken	en	recreëren	zullen	
niet	volledig	worden	verdeeld,	maar	 iedereen	werkt	voor	elke	pijler.	Wel	 ligt	de	 focus	per	persoon	
anders.	Wilco	en	Evelien	zullen	zich	voornamelijk	focussen	op	de	pijlers	wonen	en	werken.	Lionne	en	
Marriët	zullen	zich	voornamelijk	focussen	op	de	pijler	recreëren.	In	totaal	 is	dit	dus	2	FTE,	wanneer	
beide	stagiaires	niet	worden	meegerekend.	
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8	|	Conclusie	en	aanbevelingen	
In	de	voorgaande	hoofdstukken	zijn	de	keuze	van	de	strategie	benoemd,	is	de	strategie	in	de	praktijk	
behandeld	 en	 zijn	 de	 adviezen	 geïmplementeerd.	 In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	 er	 definitief	 antwoord	
gegeven	op	de	adviesvraag.	Daarna	worden	er	aanbevelingen	gegeven.	
	

8.1	|	Conclusie	

In	 de	 probleemanalyse	 werd	 de	 volgende	 adviesvraag	 gesteld:	 “Welke	 communicatiestrategie	
kan	HofMarketing	 inzetten	om	 inwoners	van	gemeente	Hof	van	Twente	te	betrekken	bij	
de	promotie	van	het	gebied?”.	Na	het	afwegen	van	verschillende	communicatiestrategieën	in	het	
hoofdstuk	‘4	|	Communicatiestrategie’	kwam	naar	voren	dat	de	Fanstrategie	van	Wil	Michels	(2016)	
de	 meest	 passende	 strategie	 is	 voor	 HofMarketing.	 Met	 deze	 strategie	 kan	 HofMarketing	 de	
positieve	associaties	van	de	inwoners	bij	het	gebied	versterken.	Als	inwoners	fan	worden,	maken	zij	
op	 hun	 beurt	 nieuwe	 fans.	 Fans	 willen	 ook	 graag	 meedenken,	 meepraten	 en	 meedoen	 (Michels,	
2016).	HofMarketing	 kan	hierop	 inspelen	door	middel	 van	 cocreatie,	 om	zo	 samen	het	 gebied	Hof	
van	Twente	te	kunnen	promoten.		
	
Zoals	in	voorgaande	hoofdstukken	te	lezen	was,	bestaat	de	Fanstrategie	uit	zes	stappen.	De	strategie	
zet	de	basis	neer	om	interne	fans	te	bekrachtigen,	externe	fans	te	vinden,	met	ze	in	contact	te	komen	
en	 met	 de	 fans	 tot	 resultaten	 te	 komen.	 HofMarketing	 wordt	 sterk	 aangeraden	 om	 de	 adviezen	
volgens	 de	 strategie	 uit	 te	 voeren.	 Communicatie	 is	 erg	 belangrijk	 bij	 het	 implementeren	 van	 de	
adviezen	en	het	 creëren	van	betrokkenheid,	 zowel	 intern	als	bij	 inwoners.	Deze	 stappen	zorgen	er	
gezamenlijk	voor	dat	HofMarketing	haar	communicatiedoelen	kan	halen.	
	

8.2	|	Aanbevelingen	

HofMarketing	is	een	nieuwe	organisatie	met	een	compleet	nieuw	team.	Dit	team	zal	in	de	komende	
maanden	 haar	 eigen	 stijl	 moeten	 gaan	 ontwikkelen.	 De	 communicatieadviseur	 kent	 het	 team	
momenteel	 nog	 niet	 goed,	 puur	 omdat	 het	 team	 pas	 sinds	 1	 juni	 2018	 is	 samengesteld.	 Team	
HofMarketing	zal	haar	eigen	weg	moeten	vinden	en	kijken	welke	werkstijl	en	strategie	het	beste	bij	
hen	past.	De	geadviseerde	Fanstrategie	 is	gebaseerd	op	onderzoeken	en	theorieën,	maar	hij	 is	niet	
geheel	gebaseerd	op	het	team	zelf.	De	communicatieadviseur	wil	het	team	meegeven	om	ten	minste	
de	eerste	stappen	van	het	advies,	gericht	op	het	bronpunt	en	de	interne	verhoudingen,	op	te	volgen.	
Natuurlijk	hoopt	de	communicatieadviseur	dat	dit	adviesrapport	passend	is	voor	team	HofMarketing,	
zodat	zij	hier	mee	aan	de	slag	gaan,	maar	het	 is	mogelijk	dat	het	 team	zich	op	een	andere	manier	
ontwikkelt	dan	verwacht.	
	
Traditionele	media	

In	 dit	 adviesrapport	 worden	 traditionele	 media	 zoals	 flyers,	 kranten	 of	 posters	 niet	 specifiek	
benoemd.	 Dit	 neemt	 niet	 weg	 dat	 de	 inzet	 van	 deze	 media	 effectief	 kan	 zijn.	 De	
communicatieadviseur	raadt	het	niet	af	om	traditionele	media	in	te	zetten,	maar	de	focus	ligt	meer	
op	 sociale	media.	Natuurlijk	 is	het	mogelijk	dat	een	oproep	 in	de	krant	of	een	poster	bij	de	 lokale	
supermarkt	nieuwe	fans	kan	werven.	Mensen	zien	het	immers	voorbij	komen,	net	als	wanneer	ze	op	
hun	telefoon	door	Facebook	zouden	scrollen.		
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Evalueren	

In	het	advies	is	de	laatste	stap	het	meten.	Hierbij	verzamelt	HofMarketing	gegevens	over	de	website,	
sociale	mediakanalen	en	klanttevredenheid.	Wat	nog	niet	benoemd	wordt,	 is	het	evalueren.	Werkt	
deze	strategie?	Bereiken	we	wat	we	willen?	Deze	vragen	blijven	open	staan.	Als	extra	actie,	raadt	de	
communicatieadviseur	aan	om	een	jaar	na	het	uitvoeren	van	deze	strategie	kritisch	te	kijken	naar	de	
afgelopen	periode.	Bij	zo’n	procesevaluatie	wordt	er	gekeken	naar	wat	goed	ging	en	wat	niet.	Deze	
evaluatie	kan	zowel	intern	als	extern	worden	uitgevoerd	(Kenniscentrum	Sport,	2016).	
	
Gemeente	of	HofMarketing?	

Veel	 zaken	 op	 het	 gebied	 van	wonen,	werken	 en	 recreëren	 zijn	 niet	 exclusief	 bij	 de	 gemeente	 of	
HofMarketing	 neer	 te	 leggen.	 Zo	 zijn	 zaken	 als	 natuur	 of	 recreatie	 niet	 in	 één	 hoek	 te	 plaatsen.	
Hetzelfde	geldt	bijvoorbeeld	voor	het	onthaal	van	nieuwe	inwoners	in	de	gemeente.	Het	is	dan	ook	
verstandig	om	de	lijnen	onderling	kort	te	houden	en	veel	met	elkaar	af	te	stemmen.	
	
In	bijlage	F	benoemt	de	communicatieadviseur	nog	een	aantal	tips	voor	HofMarketing.	Deze	tips	zijn	
niet	op	theorie	gebaseerd,	maar	dingen	waar	de	communicatieadviseur	persoonlijk	kansen	in	ziet.		 	
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Bijlagen	

Bijlage	A)	Aanvullend	theoretisch	kader	

Begrippen	
Betrokkenheid	–	Betrokkenheid	is	een	kracht	die	een	individu	bindt	aan	gedrag	wat	relevant	is	voor	
een	of	meer	doelen.	Hierbij	wordt	met	de	kracht	de	attitude	bedoeld	die	het	gedrag	van	een	individu	
in	 een	 bepaalde	 richting	 stuurt	 (Meyer	 &	 Herscovitch,	 2001).	 HofMarketing	 streeft	 ernaar	 om	 de	
inwoners	van	gemeente	Hof	van	Twente	te	betrekken	bij	de	promotie	van	het	gebied.	
	
Cocreatie	–	Cocreatie	houdt	in	dat	de	organisatie	samen	met	fans	ideeën,	ervaringen	en	informatie	
deelt	 en	 nieuwe	 concepten	 over	 producten,	 diensten	 en	 de	 service	 creëert.	 Het	merk	 is	 sturend,	
maar	de	invulling	en	inhoud	liggen	niet	helemaal	vast	en	krijgen	door	samenwerking	vorm	(Michels,	
2016).	
	
Corporate	 –	 Corporate	 komt	 uit	 het	 Engels.	 De	 Nederlandse	 vertaling	 hiervan	 is	 ‘zakelijk’	 of	
‘zakelijke’.	 In	 dit	 geval	wordt	 er	 voornamelijk	 gesproken	over	 een	 corporate	website	 en	 corporate	
uitingen,	oftewel	zakelijke	uitingen.		
	
Gebied	Hof	van	Twente	
Onder	het	gebied	wordt	het	hele	gebied	van	gemeente	Hof	van	Twente	verstaan.	
	
Inwoners	van	Hof	van	Twente	
Met	 de	 doelgroep	 ‘inwoners	 van	 gemeente	 Hof	 van	 Twente’	 wordt	 bedoeld	 dat	 deze	 mensen	
woonachtig	zijn	in	de	kernen	of	dertien	buurtschappen	van	gemeente	Hof	van	Twente.	
	
Noaberschap	–	Noaberschap	 is	een	kleine	sociale,	overwegend	agrarische	gemeenschap	van	buren	
(oftewel	noabers).	Alle	buren	hebben	een	‘noaberplicht’.	Dit	is	de	verplichting	om	andere	buren	met	
raad	en	daad	bij	te	staan	(Wikipedia,	2017).		
	
Profilering	 –	 Profilering	 impliceert	een	profiel	 aanbrengen,	de	 aandacht	op	een	 voordeel	 vestigen,	
waardoor	(potentiële)	klanten	voor	jouw	organisatie,	product,	dienst	of	merk	kiezen.	Profilering	heet	
in	de	marketing	en	branding	positionering	(Go!	Total	Branding,	2016).	
	
Promotie	(van	een	gebied)	–	Een	goede	positionering,	vertaald	naar	een	aansprekende	‘brand’,	een	
daarop	 aansluitende	 ontwikkeling	 en	 sterke	 promotie,	 helpt	 een	 gebied	 succesvol	 te	 worden.	
Oftewel,	 een	 gebied	 te	 worden	 waar	 de	 doelgroep	 graag	 komt.	 Om	 te	 wonen,	 te	 winkelen,	 te	
recreëren	of	te	ondernemen.’	(Bureau	Buhrs,	2018)	Een	andere	omschrijving	is	‘gebiedsmarketing’.	
	
Webcare	 –	 Webcare	 is	 het	 actief	 reageren	 op	 klachten,	 vragen,	 discussies	 of	 complimenten	 die	
klanten	online	plaatsen.	Het	doel	hiervan	is	enerzijds	om	klanten	op	een	snelle	en	positieve	manier	te	
benaderen	en	 te	helpen	en	anderzijds	om	eventuele	 imagoschade	 te	voorkomen	en	 juist	 voor	een	
goede	uitstraling	van	het	bedrijf	te	zorgen	(Markethings,	2014).	
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Word	of	mouth	–	Wordt	ook	wel	mond-tot-mondreclame	genoemd.	Word	of	mouth	is	het	bespreken	
van	een	product	of	dienst	door	niet-medewerkers	 van	de	betreffende	organisatie.	Het	 gaat	hierbij	
om	informele	communicatie	tussen	verschillende	personen,	vaak	bekenden	van	elkaar	(Weijenborg,	
2012).	
	
Onderzoeken	

In	2017	heeft	 in	het	kader	van	het	project	 ‘Profilering’	een	kleinschalig	onderzoek	plaatsgevonden.	
Hierin	werden	respondenten	gevraagd	wat	zij	mooi	vinden	aan	Hof	van	Twente,	wat	zij	mooie	plekjes	
vinden	en	wat	ze	kenmerkend	vinden	aan	het	gebied.	Het	onderzoek	is	niet	theoretisch	onderbouwd.	
Door	het	lage	aantal	respondenten,	is	het	onderzoek	niet	representatief.		
	
Voor	 de	 afstudeerperiode	 van	 de	 communicatieadviseur	 is	 er,	 als	 onderdeel	 van	 de	
afstudeeropdracht,	 onderzoek	 uitgevoerd	 naar	 de	 betrokkenheid	 van	 inwoners	 van	 gemeente	Hof	
van	Twente	bij	het	gebied.	De	resultaten	van	dit	onderzoek	zijn	vermeld	in	‘3.2	|	Huidige	situatie’.		
	
Gebruikte	modellen	
Fanpiramide	
De	fanpiramide	wordt	in	hoofdstuk	4	bij	het	stappenplan	van	het	advies	al	volledig	uitgelegd	onder	
het	kopje	‘Stap	3:	Vind	de	externe	fans’.	
	
Net	Promoter	Score	
De	Net	Promoter	Score	(NPS)	 is	een	 instrument	om	met	één	vraag	de	klanttevredenheid	te	meten.	
De	NPS	peilt	in	hoeverre	de	respondent	een	bepaald	bedrijf	aan	zou	raden	aan	anderen	(vrienden	of	
familie).	 Respondenten	 kunnen	 een	 score	 geven	 tussen	 de	 0	 (helemaal	 niet)	 en	 de	 10	 (zeer	
waarschijnlijk).	Vervolgens	worden	de	respondenten	verdeeld	in	drie	categorieën:	
	

- Promotors	=	respondenten	die	een	score	van	9	of	10	gegeven	hebben	
- Passief	Tevredenen	=	respondenten	die	een	score	van	7	of	8	gegeven	hebben	
- Criticasters	=	respondenten	die	een	score	van	0	tot	6	gegeven	hebben	

	

	
Figuur	6:	Net	Promoter	Score	(Allesovermarktonderzoek,	2015).	

	
De	score	wordt	berekend	door	het	verschil	in	percentages	tussen	de	promotors	en	de	criticasters	uit	
te	rekenen.	Hier	komt	een	getal	uit	tussen	de	-100	en	+100.	Een	positieve	NPS	(boven	de	0)	wordt	als	
goed	beschouwd	(CheckMarket,	2011).	Dit	model	is	in	het	afstudeeronderzoek	gebruikt.	De	volgende	
vraag	is	gesteld:	“In	hoeverre	zou	je	het	gebied	Hof	van	Twente	aanbevelen	aan	vrienden	of	collega's	
die	niet	in	het	gebied	wonen?”.		
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NPS-EU	
In	het	afstudeeronderzoek	is	er	naast	de	reguliere	Net	Promoter	Score	ook	gebruik	gemaakt	van	de	
NPS-EU.	Dit	is	een	afleiding	van	de	Net	Promoter	Score,	gebaseerd	op	Europeanen.	Als	Amerikanen	
tevreden	 zijn,	 geven	 ze	 een	 9	 of	 een	 10.	Nederlanders	 zijn	 echter	 een	 stuk	 kritischer	 en	 vaak	 ook	
nuchterder.	Nederlanders	zullen	eerder	een	7	of	een	8	geven	als	ze	tevreden	zijn	(Michels,	2016).	In	
dit	adviesrapport	wordt	toch	uitgegaan	van	de	reguliere	Net	Promoter	Score,	omdat	er	niet	gezocht	
wordt	naar	tevreden	mensen,	maar	écht	naar	fans.	Het	is	voor	Nederlanders	(en	zeker	Twentenaren)	
bijzonder	als	zij	een	9	of	10	geven.		
	
Golden	Circle	
Veel	bedrijven	beginnen	vaak	met	de	wat,	gevolgd	door	de	hoe	en	als	laatste	pas	de	waaromvraag.	
Dat	 lijkt	 logisch,	 maar	 Simon	 Sinek	 vindt	 dat	 een	 positionering	 juist	 andersom	 werkt.	 De	
kerngedachte	van	Sinek	is	dat	mensen	je	product	niet	kopen	om	wat	je	doet,	maar	om	waarom	je	het	
doet	(Michels,	2016).	
	
Why	
De	‘why’	achterhaalt	de	reden	waarom	een	organisatie	iets	doet.	Dit	wordt	vaak	gekoppeld	aan	een	
doel,	 reden	 of	 geloof.	 Waarom	 maakt	 een	 fietsenmaker	 fietsen?	 Waarom	 maakt	 een	
marketingcommunicatiebureau	 adviesrapporten?	 Het	 antwoord	 is	 niet	 ‘geld	 verdienen’,	 dat	 is	
namelijk	een	resultaat	(Bruil,	2015).		
	
How	
Bij	 ‘how’	wordt	 gekeken	 hoe	 een	 organisatie	 haar	 processen	 inricht	 en	 hoe	 zij	 de	 ‘why’	waar	 kan	
maken.	Denk	hierbij	aan	het	eigen	onderscheidend	vermogen	van	een	organisatie	(Eelants,	2017).		
	
What	
Pas	als	 laatste	stap	of	 laag,	komt	de	 ‘what’.	 Iedere	organisatie	weet	wel	wat	ze	doen	(Bruil,	2015).	
Het	ene	bedrijf	maakt	auto’s,	de	ander	ontwikkelt	ICT-systemen.	De	‘what’	is	het	makkelijkste	om	te	
benoemen.		
	

	
	
	 	

Figuur	7:	Golden	Circle	(Sinek,	2011).	



Anne	Lot	Gerritsen		|		Adviesrapport		|		Hoe	maak	je	van	Noabers	fans?		

43	
	

SOCCER-model	
Het	 SOCCER-model	 van	 Petersen	 (2014)	 wordt	 in	 het	 hoofdstuk	 ‘Implementatie’	 onder	 het	 kopje	
‘Content’	volledig	uitgelegd.	

	
	

	 	

Simpel
Open

Connect
Content

Engage
Reageer

Figuur	8:	SOCCER-model	(Petersen,	2014).	
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Bijlage	B)	Afweging	voordelen	en	nadelen	per	strategie	

Strategie	 Voordelen	+	 Nadelen	-	

Ambassadeursstrategie	 +	Ambassadeurs	zorgen	voor	
geloofwaardigheid	en	impact	

+	Profiteren	van	elkaars	imago	en	
netwerk	

+	Ambassadeurs	uit	de	doelgroep	
hebben	direct	contact	met	hun	
omgeving	

-	Minder	vrijblijvende	relatie,	
wederzijds	commitment	

-	Ambassadeurs	zijn	minder	
spontaan	dan	fans,	alles	wordt	
afgestemd.	

Belevenisstrategie	 +	Activeren	van	de	kernwaarden	van	
een	organisatie	bij	de	doelgroep	

+	Beleving	zorgt	voor	verhalen	en	
mond-tot-mondreclame	

+	Vernieuwend	en	inspirerend		

-	Eenmalige	ervaring,	korte	
termijn	

-	Richt	zich	weinig	op	het	
opbouwen	van	een	relatie	met	
de	doelgroep	

-	Er	moet	per	se	iets	bijzonders	
gebeuren,	om	de	doelgroep	iets	
extra’s	te	laten	beleven	

Fanstrategie	 +	Langetermijnstrategie	

+	Emotionele	binding	creëren	

+	Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	Hof	
van	Twente	al	fans	heeft,	het	is	een	
gemiste	kans	als	deze	niet	worden	
benut	

+	‘Fanschap’	leidt	uiteindelijk	tot	
merktrouw	

+	Fans	creëren	met	hun	
enthousiasme	nieuwe	fans	

+	Sluit	goed	aan	bij	de	
communicatiedoelstellingen	van	
HofMarketing	

+	Fan	zijn	is	fun,	mensen	kunnen	fan	
zijn	zonder	het	product	te	gebruiken	
(of	in	dit	geval	in	het	gebied	te	
wonen)	

-	Commitment,	tijd	en	budget	
nodig	

-	Eventuele	‘nieuwe’	
doelgroepen	kun	je	uit	het	oog	
verliezen	door	te	veel	te	
focussen	op	de	huidige	fans	
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Participatiestrategie	 +	Actieve	deelname	

+	Draagvlak	creëren	

+	Cocreatie	

-	Participanten	verwachten	iets	
terug	

-	Meer	ideeën	opdoen,	dan	écht	
een	relatie	opbouwen	met	
participanten	

-	Als	organisatie	‘moet’	je	ideeën	
concretiseren	

Positioneringsstrategie	 +	Positionering	is	altijd	een	goede	
basis.	Zeker	voor	HofMarketing	als	
nieuwe	organisatie	

+	Kernwaarden	worden	benadrukt	

+	Langetermijnstrategie	

-	De	strategie	gaat	niet	verder	dan	
het	opstellen	van	de	
positionering.	Implementatie	
mist.	

-	De	strategie	gaat	totaal	niet	in	
op	de	doelgroep	of	verbinden	en	
betrekken.	
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Bijlage	C)	Contentkalender	van	Pienter	

Marketingbureau	Pienter	heeft	een	contentkalender	met	inhaakmomenten	voor	2018	gemaakt	
(2018).	Via	de	volgende	link	is	hij	digitaal	te	bekijken:	
https://www.pienteronline.nl/upload/files/Pientere-contentkalender-2018-web.pdf		
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Bijlage	D)	Instagram	handleiding	

In	 deze	 bijlage	 wordt	 verder	 ingegaan	 op	 de	 verschillende	 functies	 van	 Instagram	 en	 hoe	
HofMarketing	Instagram	kan	inzetten	als	marketingtool.	
	
Normale	tijdlijn	
Maak	gebruik	van	foto’s,	maar	af	en	toe	ook	van	video’s.	Om	een	professionele	uitstraling	te	hebben,	
is	 het	 verstandig	 om	 alleen	 kwalitatief	 goede	 foto’s	 en	 video’s	 te	 plaatsen.	Maak	 daarnaast	 geen	
gebruik	 van	 filters,	 dat	 oogt	 rommelig	 (Arankaworld,	 2016).	 Natuurlijk	 kun	 je	 de	 foto’s	 wel	
ophelderen	of	het	contrast	vergroten,	maar	houd	het	subtiel.	Figuur	10	geeft	een	feed	(tijdlijn)	weer	
met	een	rustige,	uniforme	en	professionele	uitstraling.		
	

	
	
Naast	het	plaatsen	van	eigen	content,	is	Instagram	ook	een	bron	van	deelbare	content.	De	adviseur	
raadt	aan	om	de	hashtag	#wijzijndehof	in	het	leven	te	roepen,	waar	fans	en	vrienden	foto’s	van	Hof	
van	 Twente	 mee	 kunnen	 delen.	 Mooie	 foto’s	 kan	 HofMarketing	 dan	 delen.	 Vergeet	 niet	 om	 de	
fotograaf	credits	te	geven.		
	
Verhaal	
De	 laatste	 tijd	 maken	 steeds	 meer	 bedrijven	 gebruik	 van	 de	 verhalenfunctie	 op	 Instagram.	 Een	
verhaal	is	een	foto	of	video	(soms	met	leuke	effecten),	die	24	uur	zichtbaar	blijft.	De	verwachting	is	
dat	 ‘short-live-content’,	 in	 de	 vorm	 van	 verhalen	 op	 Instagram,	 zal	 verdubbelen	 (van	 de	 Ketterij,	
2017).	Zo	is	het	niet	gek	om	vijf	of	meer	verhalen	per	dag	te	plaatsen.	Gebruikers	kunnen	er	namelijk	
heel	gemakkelijk	doorheen	klikken.		
	
Met	 de	 verhalenfunctie	 kun	 je,	 zoals	 de	 naam	 al	 zegt,	 écht	 een	 verhaal	 vertellen.	 Dit	 kan	 door	
verschillende	 foto’s	 achter	 elkaar	 te	 plaatsen,	 aangevuld	 met	 tekst,	 kleine	 tekeningetjes	 of	 gifjes	
(bewegende	plaatjes).	Figuur	11	schetst	een	voorbeeld	van	een	verhaal	van	Starbucks:	
	

Figuur	9:	Instagramfeed	@ultrateebrand	
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Figuur	10:	Voorbeeld	verhalenfunctie	(Starbucks,	z.d.)	
	
Laat	kijkers	hun	mening	geven	
Op	 verhalen	 kun	 je	 ook	 gebruikmaken	 van	 korte	 vraagstellingen	 waar	 gebruikers	 op	 kunnen	
reageren.	 Deze	 vraagstellingen	 heten	 polls.	 Bij	 polls	 kunnen	 kijkers	 kiezen	 uit	 twee	 opties.	 Een	
voorbeeld	hiervan	is	te	zien	in	figuur	12.	Je	kunt	als	organisatie	zo	erg	gemakkelijk	volgers	betrekken	
bij	simpele	keuzes,	of	polls	gewoon	inzetten	om	hun	mening	te	verkrijgen.		
	

Figuur	12:	Voorbeeld	poll	(Schwedel,	2017)	
	
Naast	polls,	is	het	ook	mogelijk	om	volgers	te	laten	reageren	met	de	‘Emoji	Slider	Scale’.	Hier	is	een		
smiley	over	een	‘balk’	te	trekken,	van	links	naar	rechts.	Links	betekent	hierbij	weinig	tot	niets,	rechts	
betekent	heel	veel	of	heel	erg.	Zo	kun	je	bijvoorbeeld	een	foto	plaatsen	van	een	landschap,	waar	je	
een	balk	met	hartjesogen	aan	toevoegt.	Volgers	kunnen	dan	reageren	hoe	 ‘mooi’	ze	het	 landschap	
vinden,	door	de	smiley	een	plek	te	geven	op	de	balk.	Een	voorbeeld	hiervan	is	te	zien	in	figuur	13.	

Figuur	13:	Voorbeeld	‘Emoji	slider	scale’	(Gotter,	2018)	
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Uitgelichte	verhalen	
Als	laatste	punt	de	uitgelichte	verhalen.	Het	is	sinds	korte	tijd	mogelijk	om	reeds	geplaatste	verhalen	
terug	te	halen	en	deze	vast	te	zetten	op	je	eigen	Instagrampagina.	Deze	uitgelichte	verhalen	kun	je	
een	 titel	 geven.	 Zo	 is	 het	 mogelijk	 voor	 HofMarketing	 om	 zes	 verschillende	 thema’s	 te	 maken:	
Markelo,	Delden,	Goor,	Diepenheim,	Bentelo	en	Hengevelde.	Ook	is	het	mogelijk	om	te	gaan	voor	de	
driedeling	wonen,	werken	 en	 recreëren.	 Daarnaast	 is	 het	 natuurlijk	 ook	mogelijk	 om	 voor	 andere	
thema’s	 te	 gaan,	 zoals	 wandelen,	 fietsen,	 overnachten,	 dineren,	 et	 cetera.	 Een	 voorbeeld	 van	 de	
uitgelichte	verhalen	is	te	zien	in	figuur	14.	
	

	
Figuur	14:	Voorbeeld	uitgelichte	verhalen	(Gilbert,	2018)	

	
De	uitgelichte	verhalen	komen	niet	terug	op	de	homepage	van	Instagram	zelf.	Ze	zijn	alleen	te	zien	
op	het	desbetreffende	account,	 onder	de	biografie.	De	uitgelichte	 verhalen	blijven	 staan,	 tot	 je	 ze	
zelf	verwijderd.	
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Bijlage	E)	Planning	advies	

	
Week	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 32	 33	 34	 Later	

Stap	1:	Zoek	het	bronpunt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Op	zoek	naar	de	kern	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stap	2:	Bekrachtig	interne	fans	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Duidelijke	rolverdeling	maken	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vaste	overlegmomenten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Creatieve	sessies	organiseren	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stap	3:	Vind	externe	fans	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Opstart	sociale	media	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Verzin	thema’s		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vul	de	contentkalender	in	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stap	4:	Creëer	een	community	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Zet	Facebook	in	als	fanpagina	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Online	platform	als	community	opzetten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stap	5:	Koester	fans	en	deel	belevenissen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Webcare	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gesprekken	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cocreatie	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stap	6:	Meet	resultaten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Google	Analytics	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Net	Promoter	Score	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Bijlage	F)	Tips	

Neem	een	meewerkstagiaire	aan	

De	communicatieadviseur	ziet	kansen	in	het	aannemen	van	een	meewerkstagiaire	die	zich	volop	kan	
richten	op	één	bepaalde	taak,	zoals	het	vullen	en	bijhouden	van	sociale	media.	Zo	blijven	de	pagina’s	
altijd	up-to-date	en	kan	de	stagiaire	content	ontwerpen	voor	de	pagina’s.	Daarnaast	kan	de	stagiaire	
zich	ook	bezig	houden		met	een	kleinschalig	onderzoek,	bijvoorbeeld	naar	de	ondernemers	of	op	het	
gebied	van	toerisme	en	recreatie.	Voor	een	groter	onderzoek	en	bijpassend	advies	kan	HofMarketing	
nog	een	afstudeerstagiair	aannemen.		
	
Welkomstpakket	

Tijdens	 haar	 onderzoek,	 kwam	 de	 communicatieadviseur	 erachter	 dat	 nieuwe	 inwoners	 van	 de	
gemeente	Hof	 van	 Twente	 op	 dit	moment	 geen	 informatie	 thuisgestuurd	 krijgen.	 Deze	 informatie	
kwam	binnen	 via	 een	 e-mail	 van	 recent	 verhuisde	 inwoners.	Hier	 ligt	 voor	HofMarketing	 echt	 een	
kans.	 Als	 tip	 wil	 de	 communicatieadviseur	 dan	 ook	 meegeven	 om	 een	 welkomstpakket	 te	
ontwikkelen	 voor	 nieuwe	 inwoners	 met	 informatie	 over	 de	 gemeente	 op	 het	 gebied	 van	 wonen,	
werken	 en	 recreëren.	 Daarnaast	 kan	 er	 ook	 praktische	 informatie	 worden	 toegevoegd	 over	
gebruiken	per	kern	of	andere	zaken.		
	
	
	
	
	


