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3Hoe zorgen we dat bewustwordingscampagnes 
succesvol zijn?

Gesprekspunten

● Ervaringen van 7 jaar Lang zult u wonen 
campagne

● De uitdaging voor de komende jaren

● Lang zult u wonen 2.0 - project Overijssel

● Waarom wij samenwerken



4Waarom en waaraan wij samenwerken

Beleid en communicatie 
gaan hand in hand

● Beleid: zelfstandig thuis wonen, ook bij 
zorg

● Campagne/communicatie is 
beleidsinstrument

● Tot gedragsverandering bij individuele 
inwoners - op tijd kiezen

● Inwoners bereiken, informeren, 
adviseren en ondersteunen

● Verdieping en expertise nodig
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Gemeenten en provincie 
Overijssel: gezamenlijke 
opgave
● Langer thuis: opgave in 

bestaande woningvoorraad

● Kanteling in de Wmo: meer eigen 
verantwoordelijkheid 

● Integrale aanpak: fysiek & sociaal

● Financiële druk op Wmo 
verminderen

● Leefwereld 55+ inwoner centraal

Waarom Lang zult u wonen startte in 2012 in Overijssel
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Wat deden we de afgelopen 7 jaren?

Samen aan de slag!

● Provincie als aanjager & 
verbinder - met LZUW

● Eén budget

● Communicatie(middelen)

TV-serie, website, foldermateriaal, 
nieuws in Huis-aan-huis, evenementen 
met (non)profit, facebook campagnes, 
onderzoek, kennisdeling (ook met Rijk)



7Op tour met de mobiele tentoonstelling

Door de provincie 
Overijssel
Van Groningen tot 
Maastricht

Eén herkenbaar 
merk
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Scholing door bouwkundig adviseur

Een levensloopbestendige 
bril

● Vrijwilligers & professionals 

● Wooncoaches

● Welzijnsorganisaties

● Corporaties



9

Achter de voordeur

Het goede gesprek

● Huisbezoeken

● Vrijwilligers, senioren 
makelaars

● Financiële stimulerings- 
regelingen
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Waar staan we nu?

Voorbereiden op 
ouder worden is ‘hot’
● Bewustwording is nog 

steeds nodig

● Positieve gezondheid, 
preventie

● Leefwereld van ouderen 
centraal

● Ook in bedrijfsleven
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Hoe nu verder?
● Bewustwording groeit, nog te 

weinig beweging

● Hoe bereiken we de jonge 
oudere beter?

● Dus: campagne onder handen

Op naar Lang zult u wonen 2.0
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Van denken naar doen

Naar Lang zult u 
wonen 2.0
● Gevoel van urgentie 

groot

● Nog breder gedragen

● Beter aansluiten bij 
(jonge) ouderen

● Van denken naar doen
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 Design sprinten kan ook online

Opnieuw aan de slag!
● Interviews met experts 

(ouderen en professionals)

● Designsprint sessies

● Resultaat: getest 
prototype

● Mét businesscase
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Expertinterviews

● Interviews met experts 
(ouderen en professionals)

● Designsprint sessies

● Resultaat: getest 
prototype

● Mét businesscase

Bevindingen
● Betrek ouderen echt

● Het gebeurt lokaal

● Werk samen

● Wie voert regie?

● Er gebeurt al zoveel



Designsprint: op zoek naar de trigger
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Op zoek naar de trigger



Vragen aan ons testpanel

● Zou je hem willen ontvangen?
● Wat zou erin moeten zitten?
● Zou je hem bewaren?
● Zou je hem iemand cadeau willen 

doen?
● Wie is de afzender?

Hoe verder?

● Wie gaat dat betalen?
● Welke partijen en organisaties doen 

mee?
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Getest prototype

Desingsprint: testen van het prototype



Focus op de derde levensfase
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Belangrijk in 
communicatie met 
senioren / ouderen.
1. Positief

2. Zorgen voor herkenning

3. Duidelijke boodschap

4. Niet te commercieel



18Hoe zorgen we ervoor dat campagnes écht effect hebben?



Dank voor uw aandacht
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Lang zult u wonen

Dat wensen wij 
iedereen!



Meer weten of afspraak maken?
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