ommunicatie & actie plan 2016
’Mijn huis op maat in Friesland’
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1. Leeswijzer
Voor u ligt het communicatie en actieplan 2016. Dit plan is gebaseerd op het communicatieplan Mijn huis op maat in Friesland.
Samen meer communicatiekracht ontwikkelen
Dit communicatieplan gaat er dan ook van uit dat de gezamenlijke kracht die zes Friese gemeenten samen kunnen ontwikkelen en de samenhang in die
communicatie er voor zorgen dat we een solide start van onze bewustwordingscampagne kunnen creëren.
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2. Doel van de communicatie
Hoofddoel is om bewustwording te creëren – die uiteindelijk resulteert in gedragsverandering - bij inwoners van Friesland, (zorg/WMO) professionals en
bedrijfsleven met betrekking tot de (on)mogelijkheden van het zelfstandig kunnen blijven wonen in de huidige woning.
Afgeleide strategische doelen hiervan zijn:
 creëren van bewustwording bij burgers rond langer thuis wonen;
 stimuleren van het doen van woningaanpassingen of gebruik van woontechniek om langer veilig en prettig thuis te wonen;
 creëren van bewustwording bij het bedrijfsleven over hun rol, denk daarbij aan bouw-, installatie- en doe-het-zelfsectoren;
 creëren van bewustwording bij alle betrokken professionals bij provincie, gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties.
Door bewustwording te creëren bij burgers en hen te informeren over wat zij kunnen doen om langer thuis te blijven wonen wordt hun zelfredzaamheid en
eigen regie vergroot. Dit kunnen zowel grote als kleine voorzieningen of aanpassingen aan de woning zijn. Maar het kunnen ook toekomstgerichte
maatregelen zijn die de woning levensloopbestendig maken. Doel is dat men zelf in actie komt en beseft dat men deze rol ook zelf moet pakken. Daartoe is
heldere informatie nodig en goede verwijzing.

3. Strategie
Gezien de benoemde knelpunten en keuzes die hieruit voortvloeien en de diversiteit van de doelgroepen is het belangrijk om een duidelijke strategie te
hanteren die duidelijke ankerpunten biedt voor de komende vier jaar. Hieronder zullen we deze basisstrategie uiteenzetten, die later per doelgroep
uitgesplitst wordt. Maar allereerst zullen we hier nog ruimte nemen om de doelgroepen te beschrijven.
Doelgroep(en)
De doelgroep bestaat uit inwoners van de gemeenten voor wie wij dit campagneplan hebben opgesteld. Het gaat zowel om huurders van woningen als om
woningeigenaren. Binnen die doelgroep richt de campagne zich specifiek op:
 Jonge ouderen/‘empty nesters’: zij zijn bezig om zich te beraden op hun toekomst in deze of in een andere woning en hebben vaak zelf te maken
met kwetsbare ouders;
Kenmerken*:
“Wonen in huizen met gemiddeld hogere woonlasten en hebben vaker koopwoning dan huurwoning. 60% vindt de woning geschikt om zelfstandig
en lang in te blijven wonen. Belangrijk in woonomgeving daarbij zijn: tuin, stad, natuur, luxe, iets te doen. Wanneer ze zaken gaan aanpassen
weten ze echter nog niet. Voorbereiden op de toekomst en comfortabel/gemakkelijk wonen zijn belangrijke redenen om aan te passen. Ook speelt
het thema energie hierbij een steeds belangrijkere rol. 19% heeft de woning al aangepast. De groep geeft daarbij gemiddeld meer uit dan anderen.
*Uit onderzoek Jan met de Drempel, doelgroep ‘Levensgenieters’
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 Kwetsbare ouderen: hieronder verstaan we ouderen die bijvoorbeeld een verhoogd valrisico hebben en die door de veranderde indicatiestelling
niet meer in het verzorgingshuis worden opgenomen. Deze doelgroep is in samenwerking met corporaties en thuiszorg relatief goed te bereiken.
Kenmerken*:
Deze groep woont het vaakst in een huurwoning (65% t.o.v. 40% gemiddeld). 67% acht de huidige woning geschikt om zelfstandig in te blijven
wonen en 46% heeft al aanpassingen aan de woning gedaan. Ze zijn weinig bereid deze woning zelf aan te passen. Ze betalen voor de woning en
naar verhouding tegen de laagste woonlasten. Een tuin, dichtbij grote stad, luxe, dat vinden ze niet meer zo belangrijk, maar nooit meer hoeven
verhuizen, dat is hun grootste wens. Aanpassingen aan of in de woning doorvoeren associeert men vaker met beperkingen en zorg en verrassend
minder vaak met ouderdom. 51% vindt de woningcorporatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanpassingen. De doelgroep vraagt
daarnaast vaak informatie aan bij bijvoorbeeld het WMO loket. *Uit onderzoek Jan met de Drempel, doelgroep ‘Zorgvragers’

Zie hieronder belangrijke subdoelgroepen die onze boodschap uiteindelijk zullen moeten overbrengen (rol van ‘intermediair’), maar ook in veel
gevallen betrokken en/of sturend in de uitvoering hiervan zullen zijn!;
o Professionals (zorg/gemeente/welzijn) : deze intermediair-doelgroep is onontbeerlijk om de doelgroep kwetsbare ouderen te bereiken. Zij
zullen actief ingezet moeten worden en vanuit het project moeten we ze dan ook als ‘partner’ beschouwen
o Mantelzorgers: deze intermediair-doelgroep varieert in grote mate qua leeftijd en gezinssamenstelling. Het betreft ook veelal kinderen,
buren of kennissen in de directe omgeving van de ‘Kwetsbare oudere’. Mantelzorgers besteden minimaal 8 uur per week
ondersteuning/hulp aan deze doelgroep;
o Vrijwilligers: vrijwilligers hoeven niet per se mantelzorgers te zijn omdat hun betrokkenheid periodiek van aard is. Deze intermediairdoelgroep(en) zullen veelal ook weer via andere kanalen moeten worden bereikt.
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4. De boodschap
Jonge ouderen / empty nesters
De insteek is vooral comfort, duurzaamheid en technische verbetering en momenteel is deze doelgroep veelal geïnteresseerd in het thema energie..
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Gaan er het meest van allemaal vanuit dat ze het zelf gaan betalen;
2. Als ze zouden aanpassen, dan doen zij aanpassingen vanuit comfort en onafhankelijkheid;
3. Willen niet aangesproken worden als ‘senioren’ of ‘ouderen’;
4. Geven het meest uit aan woningaanpassingen van alle groepen;
5. Bovengemiddeld bereid tot aanpassing, maar schuiven het wel voor zich uit.
Mogelijk in te zetten communicatiemiddelen:
- www.mijnhuisopmaat.nl
- zelf testen van de woning op de website
- Werven van bedrijven
- Domoticahuisje
- Folder over domotica ??
- Facebook
- Magazine

Kwetsbare ouderen.
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Voelen zich minst zelf verantwoordelijk voor aanpassingen (grote groep huurders kan dat verklaren). Kijken vaak naar gemeente of woningcorporatie;
3. Het merendeel werkt niet meer of doet ‘iets anders’. Pensionadogroep;
4. Zoeken specialistische informatie via een betrouwbare afzender;
5. Persoonlijk contact wordt daarbij hoog gewaardeerd;
7. Als ze aanpassingen doen, dan vaak direct of op korte termijn;
8. Minder digitaal georiënteerd dan andere groepen.
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In te zetten communicatiemiddelen:
- www.mijnhuisopmaat.nl
- Vragenlijst voor huisbezoek door vrijwilligers of professionals
- Inzet woningadvies en persoonlijke brief aangepast aan wensen van de gemeente.
- Gebruik van de test inclusief oplossingen en prijzen.
- Werven van bedrijven
- Wervende flyer met 7 woontips met antwoordkaart
- Artikelen of persberichten voor de krant
- Presentatie voor bijeenkomsten met ouderen
- Bijeenkomsten van de ‘Zorg verandert’ (zie bijlage)
Specifieke communicatie-aandacht ‘De 7-Woontips’:
Deze zeven woontips zullen in de campagne als specifiek communicatie-item worden ingezet, onder de titel ‘De 7-Woontips’. Deze ‘7-Woontips’ zijn
overzichtelijk en komen niet als abstract of heel onbereikbaar over. Dit is een belangrijk aspect om de communicatie rond het thema (Mijn huis op maat)
dicht bij de doelgroepen te houden, “Het is niet zo ingewikkeld en vergt geen gigantische werkzaamheden”.
De volgende zaken moeten in woningen van kwetsbare ouderen in ieder geval in orde zijn:
 Goede verlichting bij voor- en achterdeur;
 Thermostaatkraan in de badkamer;
 Veilige trap met tweede trapleuning en verlichting;
 Beugels bij grotere op- en afstapjes;
 Vlakke toegang;
 Rookmelders op elke verdieping en koolmonoxidemelder waar nodig;
 Waar mogelijk een toilet op de slaapverdieping (of alternatief).

Subdoelgroepen (intermediairs)
Enerzijds intern (gebiedsteams, ambtenaren/betrokkenen binnen gemeente), omdat het project gedragen moet worden. Anderzijds externe intermediairs,
zorgprofessionals, welzijnswerk, vrijwilligers huistest, mantelzorgers en corporatie medewerkers* die zeer belangrijk zijn omdat ze invloed uitoefenen en
onze uiteindelijke primaire doelgroepen beïnvloeden. Dit speelt zoals eerder gezegd zeer zeker bij de ‘Kwetsbare ouderen’.
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In te zetten communicatiemiddelen:
 Presentatie Mijn huis op maat
 Film-materiaal (wordt gemaakt)
 Flyer ‘De 7-woontips’ (onderdeel Productboek)
 Domotica-folder

5. Vaste basiscommunicatie voor de meer jaren strategie
Bij een bewustwordingscampagne is het belangrijk dat er voor de vierjarige periode een duidelijk eigen beeld gecreëerd wordt, waaraan wordt
vastgehouden. Door de volgende uitgangspunten, treedt op termijn herkenning bij de doelgroepen op.
Te weten:
- communiceren onder de naam ‘Mijn huis op maat in Friesland’
- naam website : www.mijnhuisopmaat.nl (de huistest en het zoeken van bedrijven is onderdeel van dit platform)
- hanteren van de huisstijl van ‘Mijn huis op maat in Friesland’
- de eigen gemeente is onder ‘Mijn huis op maat in Friesland’ de mede-afzender van de boodschap
- door regelmatig overleg kan de inhoudelijke boodschap en het tempo afgestemd worden, hierdoor zal de boodschap versterken
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bekende Fries koppelen aan de campagne
Kick-off event lancering campagne (2016)
Gemeentelijke uitrol bij kwetsbare ouderen op bezoek, waarbij www.mijnhuisopmaat.nl actief wordt ingezet
‘Mijn huis op maat in Friesland’ bijeenkomsten langs zorgprofessionals en corporaties (gemeenten)
Zorgevent (informatieve bijeenkomst) voor professionals en mantelzorgers
Introductie Facebookpagina

8. Plan van aanpak 2016
Zoals eerder voorgesteld in dit communicatieplan, richten we ons in 2016 op:
 Inrichting van de organisatie per gemeente
(opleiding woonadviseurs en organisatie rondom het maken van afspraken/versturen van adviezen)
 Kick-off en publieksbrede lancering campagne
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 Vitale ouderen
 Kwetsbare ouderen
 (intern) Gemeenten, gebiedsteams
 Inrichting van de organisatie per gemeente
Doelstelling:
Structurele inbedden van de campagne/dienstverlening binnen de gemeente.
Middelenniveau
Opleiding en werven van woonadviseurs
Verantwoordelijke aanwijzen binnen de Gemeente of welzijn voor het maken van afspraken/versturen van adviezen
Voorlichten van gebiedsteams en intern betrokkenen
 Kick-off, lancering (brede) campagne
Primaire doelstelling:
Zorgen voor publiciteit voor het onderwerp en de aftrap van de campagne ‘Mijn huis op maat in Friesland’ in de 6 samenwerkende gemeenten en Friesland.
Middelenniveau
- Media (print ‘Zorg en Co en Omrop Fryslân) (zie filmpje Mieke Koot voor Nchannel)
- Facebook
- Facebook Mijn huis op maat
* Vraag: De communicatiecampagne “Mijn huis op maat (in Friesland)’ is een Friese campagne. Kijkend naar middelen (budgettair) en naar de breedte van
de doelgroep is het koppelen van een ‘bekende Fries’ aan onze campagne van een enorme meerwaarde. Gaan we dit oppakken? Welke middelen zijn er
beschikbaar voor deze bekende Fries.
 Kwetsbare ouderen
Doelstelling:
Breng deze groep in aanraking met ‘De 7-Woontips’ van het zelfstandig, comfortabel en veilig thuis wonen. Deze doelgroep is relatief lastig te bereiken via
grootschalige campagnevoering en zal vooral via de gebiedsteams of schriftelijk bereikt moeten worden. Vanuit communicatie moeten we zorgen dat de ‘De
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7-Woontips’ voor de zorgprofessionals herkenbaar, bekend en beschikbaar zijn. Gebiedsteams moeten voorgelicht worden, zodat ze ter plaatse een
inschatting kunnen maken van de situatie en een afspraak kunnen maken voor een huisbezoek.
 Vitale ouderen
Doelstelling:
Breng deze groep in aanraking met thuistechnologie, die het leven leuker en veiliger maakt. Vanuit de campagne moeten we zorgen dat vitale ouderen in
aanraking komen met het technologiehuisje. De eerste reacties zijn veelbelovend, mensen vinden het leuk en doen nieuwe ideeën op. Vanuit de campagne
wordt gezorgd dat de bezoekers via het huisje leveranciers in de buurt kunnen vinden die de techniek kunnen leveren. Dit moet minimaal een bouwer, een
installateur en een bouwmarkt zijn om het hele pakket te kunnen leveren.
 Gebiedsteams en gemeenten intern (zorg intermediairs volgen later)
Doelstelling:
Gebiedsteams moeten voorgelicht worden, zodat ze ter plaatse een inschatting kunnen maken van de situatie en een afspraak kunnen maken voor een
huisbezoek. Voorlichting van ambtenaren/betrokkenen binnen gemeente, omdat het project gedragen moet worden.
* Vraag: Het bereiken en informeren van gebiedsteams/externe intermediairs is van groot belang een uitdaging op zich. Hoe gaan we dat opzetten?
Jaarkalender
In bijlage I is een kalender weergegeven waarin de diverse activiteiten in de tijd zijn uitgezet. Deze kalender bestrijkt voorlopig de periode van maart 2016
t/m december 2016. Voor het opzetten van een kalender voor 2017- 2018 worden geleerd van de inzet van media/middelen van de eerste periode.

Opmerking: aansluiting bij bestaande of andere communicatieprojecten (bijv. Energie, Veiligheid)
Binnen de gemeenten zijn er soms lopende projecten of nieuwe projecten die hun eigen communicatievorm hebben. Hoe kunnen we hier nu zo effectief
mogelijk verbinding in brengen ten opzicht van ‘Mijn huis op maat’? Het is in ieder geval aan te raden om middels logo of centraal communicatiethema naar
elkaar te verwijzen (bijv. elkaar projectlogo opnemen), zodat herkenning optreedt.
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Communicatiemiddelen 2016

Jonge
ouderen

Kwetsbaren

Intermediairs
(zorg/ wmo
professionals)

Oplevering

Binnen
budget

www.mijnhuisopmaat.nl
Gebruik huistest

X
X
(online)

X
X
(huisbezoek)
X
X

X*
X*

Ja
Ja

X
X

X

Ja
Ja

X
1 X PJ

X

X

X

Ja

X

X
X

X
X
X

X
X*
X*
X*
X
X

Ja
Ja
Ja
Afronding
Ja
Ja
Ja

X
X
X
X
X
X
X

X

Ja
Ja

X
X

Nog niet
In de wacht*
Juni 2016

X
X

Overleg
Beschikbaar
In gesprek

X
X
X

Vragenlijst en woningadvies
Jaarlijkse training vrijwilligers gebruik huistest
Thema bijeenkomsten:
dementie; verbouwen; domotica
Werven deelnemende bedrijven
Per gemeente in te zetten
Poster en kaartjes
Algemene brochure
Themafolders: dementie, evenwicht, zien en horen
Themafolder: domotica
Wervende flyer met antwoordkaart
Artikelen of persberichten voor de krant
Presentatie voor bijeenkomsten met ouderen
Coördinatie door projectleider
Domotica huisje
Bijeenkomst Mijn huis op maat met De zorg verandert*

X
X

X
X

X
X

X

Digitale nieuwsbrief De Friesland Zorgverzekeraar*
Facebook pagina
Magazine *

X
X
X

X

Informatie intermediairs*
Vermelding website De Friesland Zorgwijzer
Loyaliteitsprogramma De Friesland*

X
X

X
X

X
X

X*

Extra budget
of in
samenwerking

€ 500,- per
dagdeel

Uren inzet
gemeente
De Friesland
€ 20.000
Betaald door
ondernemers
De Friesland
De Friesland
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Toelichting:
Magazine*: dit idee is gebaseerd op een dorpenmagazine, waarbij lokale bedrijven op een mooie manier hun expertise laten zien. Bedrijven betalen voor
deelname tussen de € 1000,- en € 1500,- . Hiervoor krijgen ze een artikel over 3 pagina’s, met fotomateriaal. Kleinere bedrijven kunnen meedoen door zich
kort voor te stellen. De verspreiding is in de deelnemende bij ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg.
Bijeenkomst Mijn huis op maat met Zorg verandert*: Zorg verandert is een landelijk project wat ten doel heeft te vertellen over veranderingen in de zorg.
Zorg verandert kan samen met Mijn huis op maat bijeenkomsten organiseren en budget ter beschikking stellen voor sprekers en organisatie. Gemeenten
moeten bewoners uitnodigen en een locatie beschikbaar stellen. Zie bijlage.
Informatie intermediairs*: producten met een X* zullen digitaal en op papier beschikbaar komen, zodat professionals hun netwerk kunnen informeren.
De Friesland*: Er zijn meerdere gesprekken geweest met De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland verwijst reeds via haar website naar
www.mijnhuisopmaat.nl en heeft toegezegd de deelnemende gemeenten in Friesland te gaan ondersteunen, door via direct-mail klanten van de
zorgverzekeraar te wijzen op de campagne in de deelnemende gemeenten. De Friesland start met een loyaliteitsprogramma voor vaste klanten, klanten
verdienen per jaar punten en kunnen deze verzilveren voor producten of diensten. Bekeken wordt hoe zij hiermee het aanpassen van woningen kunnen
stimuleren.

7. Organisatie en implementatie
Opmerking: Om de samenhang te bewaren en zo veel als mogelijk effect en rendement uit de gezamenlijke inspanning te halen is het ook van belang naar
de organisatie te kijken van het project. Om tot goede overall communicatie te komen, zullen we een aantal activiteiten op elkaar af moeten stemmen.
Bijvoorbeeld: wanneer het magazine uitgebracht wordt zullen gebiedsteams, Facebook, de Friesland zorgverzekeraar en de gemeenten op de hoogte
moeten zijn, zodat we effectief kunnen communiceren.
Er is nu afgesproken in het communicatie overleg, dat gemeenten voor eind mei de campagne/dienstverlening inrichten binnen de gemeente.
Dit houdt in:
 Opleiding en werven van woonadviseurs
 Verantwoordelijke aanwijzen binnen de gemeente of welzijn voor het maken van afspraken/versturen van adviezen
 Voorlichten van gebiedsteams en intern betrokkenen
Opmerking: m.u.v. de gemeente Leeuwarden hebben alle gemeenten dit zo goed als rond. De gemeente Leeuwarden geeft aan voorlopig geen
woonadviseurs op te leiden. Voorlichting van de gebiedsteam heeft de komende maanden prioriteit.

8. Tussentijdse evaluatie en bijstelling
Aan de hand van de bevindingen en ervaringen in 2016 zal vervolgens de campagnekalender voor 2017 - 2018 worden gemaakt.
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Bijlage I:

Voorbeeld jaarkalender per gemeente ‘Mijn Huis op Maat (in Friesland’

Maand

Communicatiemiddel
of activiteit

Maart

2016

Medium

Doelgroep

Wie?
(centraal/per
gemeente)

Training vrijwilligers
gebruik huistest
Organisatie rondom de
huisbezoeken
Aanpassen PDF voor de
eigen gemeente
- Informeren van
gebiedsteams
- Informeren van
gebiedsteams
Voorbereiding magazine
Mijn huis op maat
Lancering magazine Mijn
huis op maat
Starten Facebook



Vrijwilligers

 Gemeente

-



Intern gemeenten

 Gemeente

-



Alle ouderen

 Gemeente

-



Intern gemeenten
Zorgprofessionals
Intern gemeenten
Zorgprofessionals


Centraal/Lokaal

Centraal/Lokaal
 Centraal en
NDC media
 Centraal en
NDC media
 Centraal

-

Juli

Vakantie-stilte



 Lokaal

-

Augustus

Vakantie-stilte



 Lokaal

-

Nieuwsbrief



e-mail

 Centraal/
Lokaal

-

2e fase
publiekscampagne







Bijeenkomsten??
Domoticahuisje ??

April
Mei

Juni

September
Oktober
November
December

PDF aanpassen in het CMS






Magazine/papier en online

Vitale ouderen



Facebook / online

Vitale ouderen;
mantelzorg en
professionals
Kwetsbare
ouderen
Kwetsbare
ouderen
Zorgprofessionals
& Empty nesters

Detailplanning

-

-
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Bijlage ll: Lijst met contactpersonen Mijn huis op maat in Friesland
Mijn huis op maat in Friesland
Mieke Koot: 06 54 238 830, mieke@generatiethuis.nl
Adres: Hoitebuorren 31 8566 JD Nijemirdum
GEEF
Gerrit Fokkema, 06 22 999 362, g.b.fokkema@platformgeef.nl
Erik Zwierenberg, 06 28 305 586, e.zwierenberg@platformgeef.nl
Laura Vuijk, 06 28 30 57 81, l.vuijk@platformgeef.nl
Adres: Rengerslaan 10 8917 DD Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Beleid: Ad van Alphen, 14 058, aalphen@leeuwarden.nl
Communicatie: Anthonie Feenstra, 06-43365330, anthonie.feenstra@leeuwarden
Adres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden
Het Postadres is: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden
Gemeente Smallingerland
Beleid: Albert Scheffer, 06 57 874 796, a.scheffer@smallingerland.nl
Communicatie: Marike Vreeker, 0512 58 12 34, marike.vreeker@smallingerland.nl
Adres: Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten
Het postadres is: Postbus 10.000 9200 HA Drachten
Gemeente Súdwest-Fryslân
Beleid: Letty Laan, 0515 48 93 03, l.laan@sudwestfryslan.nl
Communicatie: Martha Kuitert, 0515 48 90 80, m.kuitert@sudwestfryslan.nl
Adres: Marktstraat 15 8601 CR Sneek
Het postadres is: Postbus 10.000 8600 HA Sneek
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