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GOLDEN CIRCLE – START WITH WHY

Visie, drijfveren

Onderscheidende waarde

Product/dienst



JOUW PROJECT/ORGANISATIE?

Visie, drijfveren

Onderscheidende waarde

Product/dienst



MAAR… WAAR ZIT DE WHO…?
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AGENDA

• Koninginnebuurt Elst-Noord

• Segmenten en doelgroep

• Wie is de WIE in jouw project?

• Communiceren met je doelgroep

• Hoe communiceer je met jouw doelgroep?

• Afsluiting
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In hoeverre kan de groenstrook helpen bij het vergroten van de sociale cohesie 

onder bewoners van de Koninginnebuurt in Elst-Noord? 

KONINGINNEBUURT ELST-NOORD



KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Wie wonen er in de wijk?

• Wat speelt er in de wijk?



KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Verschillende groepen mensen: 

o senioren, 

o statushouders

o gezinnen 

o mensen met een beperking

• Verbinding tussen bewoners is relatief laag 

• “De wijk is achteruit gegaan”

• Onderling onbegrip, wantrouwen tegenover instanties en ‘buitenstaanders’

• Problemen met eenzaamheid, financiën, mentale en fysieke beperkingen



KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Vooral sociale huurwoningen, veel met flinke voor- en achtertuin

• Een deel van de tuinen wordt slecht onderhouden, wat een gevoel van 

verrommeling geeft 

• Het slecht onderhouden deel van de groenstrook draagt ook bij aan gevoel 

van verrommeling en veroorzaakt ergernis onder bewoners



KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Wat we wilden weten:

o Wat vinden bewoners van de wijk? 

o Wat vinden ze van het (onderhoud van het) openbaar groen en de tuinen

o Welke ideeën hebben ze over de invulling van de groenstrook? 



https://blog3.han.nl/lectoraathcd/meer-sociale-cohesie-bereiken-in-een-wijk-met-een-diverse-groep-inwoners-hoe-doe-je-dat/

https://blog3.han.nl/lectoraathcd/meer-sociale-cohesie-bereiken-in-een-wijk-met-een-diverse-groep-inwoners-hoe-doe-je-dat/


KONINGINNEBUURT ELST-NOORD: AANPAK

1. Interviews met experts

2. Survey onder bewoners
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1. De Koninginnebuurt en haar bewoners

2. Openbaar groen en voortuinen

3. De groenstrook

4. Achtergrondvragen



• Bewoners zijn relatief tevreden over de Koninginnebuurt

• Onderlinge verbondenheid is relatief laag

• Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen

• Wensen m.b.t. invulling en onderhoud openbaar groen en tuinen 

• De groenstrook is bij de meeste bewoners bekend

• Sterke wens te bestaan om het aan te pakken

- Meningen over een invulling lopen uiteen

• Gezinnen: groen in combinatie met elementen voor kinderen

• Ouderen: geen extra moestuinen want kunnen niet onderhouden

KONINGINNEBUURT ELST-NOORD



VOOR WIE? 

• “De” bewoner bestaat niet

• One size does not fit all!

• Als je diverse groep mensen op één 

manier benadert, schiet je met hagel

• Een kleinere, homogenere groep kun je 

benaderen op de manier die bij hen past →

met scherpschieten
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SEGMENTEREN 

• Segmenteren: het opdelen van een 

heterogene groep in kleinere homogene 

groepen

• Mensen binnen de segmenten lijken op 

elkaar in termen van:
- Leeftijd

- Cultuur

- Inkomen

- Waarden

- Opleidingsniveau

- Persoonlijkheid

- Levensstijl

- Etc.
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SEGMENTEREN 

• Hoe segmenteren?

• Vaak op basis van sociaal-demografische 

kenmerken…
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- Man

- Vlak na WOII geboren

- Tweede huwelijk

- Vakanties in de Alpen

- Hond als huisdier

- Hoog inkomen



VERDER KIJKEN DAN SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE 
KENMERKEN 

• Citisens model: 8 

betrokkenheidsprofielen

• Gebaseerd op:

- demografische kenmerken

- vertrouwen in instituties

- betrokkenheid bij eigen 

leefomgeving
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• MarketRespons: BSR 

model—4 kwadranten

• Gebaseerd op:

- Leefstijlen, gebaseerd op 

onderliggende drijfveren

• Motivaction: Mentality

model—8 sociale milieus

• Gebaseerd op:

- Levensstijl

• persoonlijke opvattingen 

• waarden



SEGMENTATIEMODELLEN—HET CITISENSMODEL
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SEGMENTATIEMODELLEN—HET CITISENSMODEL
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SEGMENTATIEMODELLEN—HET CITISENSMODEL
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SEGMENTATIEMODELLEN—HET CITISENSMODEL
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SEGMENTATIEMODELLEN—HET CITISENSMODEL

25



SEGMENTATIEMODELLEN—HET BSR-MODEL 
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vitaliteit harmonie

controle veilig



SEGMENTATIEMODELLEN —HET BSR-MODEL 



SEGMENTATIEMODELLEN—HET BSR-MODEL



SEGMENTATIEMODELLEN—HET BSR-MODEL



SEGMENTATIEMODELLEN—HET BSR-MODEL



SEGMENTATIEMODELLEN—HET BSR-MODEL



VAN SEGMENT NAAR DOELGROEP
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AAN DE SLAG: BEPAAL JE DOELGROEP(EN)

Per groepje: 

1. bespreken op wie het project gericht is

2. kies de segmenten waarop het project zich richt (de doelgroep)
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DOELGROEP BEPAALD—EN DAN?

• Communiceren met je doelgroep

- Wat zijn hun behoeften en wensen?

- Project onder de aandacht brengen
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COMMUNICEREN MET DOELGROEP(EN)

• “De” bewoner bestaat niet

• One size does not fit all!

• Als je diverse groep mensen op één 

manier benadert, schiet je met hagel

• Een kleinere, homogenere groep kun je 

benaderen op de manier die bij hen past →

met scherpschieten
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COMMUNICEREN MET DOELGROEP(EN)

• Welke behoeften/wensen leven in je doelgroep?

• Hoe communiceer je met jouw doelgroep?

o Kanalen (persoonlijk, digitale kanalen, traditionele kanalen, etc.)

o Toon in communicatie (feitelijk, informeel, opvallend, simpel, etc.)

o Welke andere aspecten doen ertoe?
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KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Kanalen:

o Persoonlijk (face to face)

o Op papier

o Digitaal (url + QR)



KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Toon:

o B1-niveau (www.ishetb1.nl)



KONINGINNEBUURT ELST-NOORD

• Segmenten bepalen: BSR-model

□ Ik vind het belangrijk dat iedereen het fijn en gezellig heeft

□ Ik blijf graag dicht bij huis, ik hou niet van verrassingen en drukte

□ Ik doe graag bijzondere ervaringen en ben avontuurlijk

□ Ik hou van samen naar plekken gaan waar veel gebeurt

□
Ik onderneem graag verschillende dingen, maar wel het liefst alleen of in een kleine 

groep

□ Ik ben ondernemend hou van luxe en comfort

□ Ik help een ander graag en sta voor iedereen open



SEGMENTATIE & COMMUNICATIE

Segmenteren Doelgroep bepalen Communicatie



COMMUNICATIE MET DOELGROEP
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Deze groep volgt vooral het lokale nieuws, via een huis-aan-huis blad of de lokale krant. Ook 
op radio en tv stemmen ze vaak af op lokale omroep. Op hun smartphone volgen ze het
nieuws via bijvoorbeeld Facebook. Belangrijke onderwerpen voor Honkvaste Buurtbewoners 
zijn: wonen & leefomgeving, veiligheid en gezondheidszorg. Wil je deze groep als gemeente 
betrekken bij een project of initiatief? Zet vooral in op praktische participatie (‘meedoen’), en 
zet qua communicatie in op traditionele middelen.

Digitale tools zijn aan deze groep (nog) niet besteed, al vult ook deze groep graag een online 
enquête in. Hun verwachtingen ten aanzien van zo’n bewonersavond zijn hooggespannen: 
Zelfbewuste Aanpakkers willen méér dan alleen praten. Liefst worden direct knopen  
doorgehakt. Het nieuws volgen zij graag via de lokale nieuwsmedia. Al winnen ook bij deze 
groep de nieuwsapps zoals NU.nl of NOS.nl aan populariteit.



COMMUNICATIE MET DOELGROEP
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Wil je als gemeente de participatie stimuleren van deze groep Nederlanders? Vraag hen dan 
een enquête in te vullen, op papier of online. Communiceer met deze groep via het huis-aan-
huis blad of de lokale krant. Dit zijn namelijk ook nieuwsbronnen die Zorgzame Senioren 
gebruiken. Op televisie kijkt deze groep naar het NOS Journaal en de nieuwsuitzending van de 
lokale omroep.

Het nieuws volgen Gevestigde Beïnvloeders vooral via de Volkskrant en het Financieel 
Dagblad. Op televisie kijken ze naar het NOS journaal. Een steeds groter deel maakt
gebruik van nieuwsapps, vooral op de tablet. Wil je als gemeente deze groep informeren over 
of betrekken bij een project of initiatief? Communiceer met hen via een ‘traditionele’ 
bewonersbrief (geïnformeerd worden) of e-mail (meedenken). Participeren bij een project of 
initiatief van de gemeente doen ze graag samen met andere buurtbewoners.



COMMUNICATIE MET DOELGROEP
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Kritische Vernieuwers gebruiken vooral digitale kanalen. Ze lezen de digitale krant of 
bezoeken de website van de Volkskrant of het NRC. Een deel van hen heeft een abonnement 
op de Correspondent, of kijkt naar Nieuwsuur op de televisie. Communiceren met de 
gemeente doet deze groep Nederlanders graag via een digitale nieuwsbrief (informatie 
ontvangen over een project of initiatief) of een online inwonerspanel (meedenken). Deze 
groep denk graag mee over een beleidsnotitie of de omgevingsvisie.

Deze groep is geen ‘grootgebruiker’ van nieuws. Het nieuws dat ze volgen is vooral nationaal, 
en wordt via Instagram en Twitter met hen gedeeld door vrienden die veelal door het hele 
land wonen. Ook lezen zij regelmatig de Correspondent. Af en toe schakelen ze in op BNR 
Nieuwsradio. Wil je Stadse Nomaden als gemeente informeren over, of betrekken bij een 
project of initiatief? Zet vooral in op communicatie via sociale media, en organiseer de 
participatie via een online platform als ikpraatmee.nl of mijnwijkplan.nl.



COMMUNICATIE MET DOELGROEP
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Geïnformeerde Gezinsdrukte zijn geïnformeerd, maar ook geen nieuwsjunkies. Ze volgen het 
nieuws vooral via de televisie, of de website / app van een landelijke krant of omroep (bijv. 
telegraaf.nl of NOS.nl). Ook Facebook is een belangrijke nieuwsbron. Communiceren met de 
gemeente doet deze groep Nederlanders graag via sociale media of online platforms als 
ikpraatmee.nl of mijnwijkplan.nl. Wil je als gemeente de participatie stimuleren van deze 
groep Nederlanders? Doe dit dan vooral op de thema’s onderwijs en veiligheid. En nodig hen 
expliciet uit, dan doen ze sneller (toch) mee!

Deze groep volgt het nieuws vooral via sociale media. Hun aandacht gaat uit naar  
infotainment-nieuws, bijvoorbeeld over de sport- of entertainmentwereld. Ook lezen ze de
Metro als krant, en bezoeken ze de vaker dan andere groepen de website GeenStijl.nl. 
Belangrijke onderwerpen voor Eigengereide Digitalen zijn: asiel & integratie en werk & 
inkomen. Wil je deze groep als gemeente betrekken bij een project of initiatief? Zet vooral in 
op praktische participatie (‘niet praten maar knopen doorhakken’), en zet qua communicatie
in op sociale media.



COMMUNICATIE MET DOELGROEP
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Vertaling naar communicatie: 

Blauwe segment: procesgericht, zakelijk 

en overzichtelijk

Rode segment: uitnodigen tot creativiteit 

en initiatief

Gele segment: …?

Groene segment:…?



WWW.KENJEINWONER.NL
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AAN DE SLAG: COMMUNICATIE MET DOELGROEP

Per groepje: 

1. Hoe kun je ontdekken welke behoeften/wensen leven in je doelgroep?

2. Hoe kun je jouw project onder de aandacht brengen van je doelgroep?

o Kanalen (persoonlijk, digitale kanalen, traditionele kanalen, etc.)

o Toon in communicatie (feitelijk, informeel, opvallend, simpel, etc.)

o Andere belangrijke aspecten
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