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Voorwoord 
Voor u ligt het adviesrapport met betrekking tot de inzet van communicatie bij de preventie van 

eenzaamheid bij ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken in Roermond. De afstudeeropdracht is 

uitgevoerd in opdracht van Robuust voor Samen Gezond Regio Roermond. Dit adviesrapport is 

geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Communicatie aan Fontys Hogeschool 

Eindhoven van februari 2019 tot en met juni 2019. 

Naar aanleiding van vooronderzoek en interne gesprekken met medewerkers van Robuust, die 

betrokken zijn bij Samen Gezond Regio Roermond, is ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de 

preventie van eenzaamheid bij ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken in Roermond en welke rol 

communicatie daarbij kan spelen. 

De afstudeerfase is een leerzaam proces geweest waar ik mijn kennis en vaardigheden van de 

afgelopen vier jaar heb mogen toepassen in het werkveld. Door middel van deze afstudeeropdracht 

heb ik mogen laten zien dat ik klaar ben voor het werkveld en dat ik over de competenties beschik van 

een communicatieprofessional.  

Graag wil ik Yvon van den Berg, Lonneke Hoop, Patricia Teuns, Jolande van Meer, Marieke de Wit en 

Erika Schrik bedanken voor de fijne samenwerking en de ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik 

alle ouderen, Betty Wilms en Jan Willem van de Maat bedanken die tijd hebben vrijgemaakt om mij te 

woord te staan, want zonder hen was deze opdracht niet mogelijk geweest. Daarnaast wil ik alle 

partners van Samen Gezond Regio Roermond bedanken voor het vertrouwen in mij en mijn expertise 

op het gebied van communicatie. Als laatste wil ik Barbara Vugs bedanken voor de ondersteuning en 

de kritische blik waarmee zij naar mijn werk heeft gekeken. Mede door deze personen heb ik mijn 

onderzoek, strategie en advies naar een hoger niveau weten te tillen en heb ik deze 

afstudeeropdracht met succes weten af te ronden. 

Deze afstudeeropdracht is onderverdeeld in twee rapporten. Het volledige onderzoek is terug te 

vinden in het onderzoeksrapport. 

Ik wens u veel leesplezier toe, 

Sjors van Hout, 

Eindhoven, 

03-06-2019 
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Management samenvatting 
De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het onderwerp eenzaamheid. 

Eenzaamheid vergroot namelijk de kans op verschillende gezondheidsproblemen. Ook op jonge 

leeftijd brengt eenzaamheid risico’s met zich mee voor op de latere leeftijd. Denk hierbij aan sociale 

problemen en verschillende gezondheidsproblemen. In de MALT-wijken gelegen in Roermond zijn de 

eenzaamheidscijfers aanzienlijk hoger dan in Nederland. Voldoende reden om meer aandacht te 

besteden aan de preventie van eenzaamheid. 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe communicatie kan bijdragen aan de preventie 

van eenzaamheid bij ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken. Daarvoor is de volgende vraag 

opgesteld:  

‘Hoe kan communicatie bijdragen aan de preventie van eenzaamheid bij thuiswonende ouderen van 

65+ wonend in de MALT-wijken in Roermond?’ 

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren 

en antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag. Doordat er meerdere, verschillende methoden 

van onderzoeken zijn gebruikt gedurende de onderzoeksfase, treedt er triangulatie op en vergoot de 

geldigheid van het onderzoek. 

- Theoretisch onderzoek. Hieronder valt onder andere het literatuuronderzoek; 

- Data-onderzoek. Verschillende databronnen (zoals websites, rapportages en statistieken) 

worden gecombineerd; 

- Methodisch onderzoek. Hieronder valt de dataverzameling die is uitgevoerd voor de 

doelgroepanalyse. Voor deze analyse zijn er verschillende personen uit de doelgroep 

geïnterviewd en zijn er interviews afgenomen met een expert en een ambtenaar van de 

gemeente Roermond. 

Uit dit onderzoek zijn verschillende inzichten voortgekomen. Hieronder staan de meest relevante 

inzichten, voor het ontwikkelen van een strategie en concept, opgesomd. 

- Het hebben van een klein sociaal netwerk is de grootste factor die eenzaamheid beïnvloedt. 

Uitbreiding van dit sociale netwerk draagt bij aan de preventie van eenzaamheid; 

- Ontmoeting is een belangrijke factor bij de preventie van eenzaamheid. In de MALT-wijken 

dient daarom genoeg ruimte te zijn voor ontmoeting; 

- Het is belangrijk om bewustwording te creëren over eenzaamheid en het belang van een 

divers sociaal netwerk. Daarbij wordt er in de gemeente Roermond veel gefaciliteerd, 

geïnitieerd en georganiseerd. Echter is dit onvoldoende bekend onder de ouderen. Er dient 

meer bekendheid gegeven te worden aan de voorzieningen, initiatieven en activiteiten die tot 

op heden worden georganiseerd en gefaciliteerd; 
- Ouderen zijn personen met risicofactoren voor vereenzaming. Daarbij is het van belang dat er 

enerzijds ingezet wordt op individueel niveau en anderzijds op het collectief. Persoonlijke 

communicatie met oog op het collectief is dus belangrijk bij de preventie van eenzaamheid bij 

ouderen; 

- Tot op heden wordt er via de mail, waar ook de digitale nieuwsbrief verschijnt, én huis-aan-

huisbladen effectief naar de ouderen gecommuniceerd. Daarbij geven de ouderen nog aan 

geïnformeerd te willen worden via websites. Een combinatie van deze middelen kan leiden tot 

het bereiken van de doelgroep en dus de preventie van eenzaamheid. 

Aan de hand van deze inzichten wordt er geadviseerd om per wijk meer bekendheid te geven aan 

bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Daarbij is persoonlijke communicatie belangrijk. 

Ook het opereren vanuit de behoefte van de doelgroep wordt als belangrijk gezien om de preventie 

van eenzaamheid te laten slagen. Tenslotte wordt er geadviseerd om de bestaande effectieve 

communicatiemiddelen in te zetten. De doelgroep is daar namelijk aan gewend en geeft aan 

desbetreffende communicatiemiddelen actief te gebruiken. Om het advies te realiseren is de 

sleutelstrategie met bijbehorend implementatieadvies gecreëerd: MijnWijk, wat dient als informatief en 

interactief platform voor de MALT-wijken. Dit alles draagt bij aan de preventie van eenzaamheid. 
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Begripsafbakening 

Wanneer in onderstaand adviesrapport wordt gesproken over onderstaande begrippen, worden de 
volgende definities gehanteerd: 
 
MALT-wijken: De wijken Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijeveld, gelegen in Roermond 
(Robuust, 2018). 

 
Maasniel: De wijk Maasniel bestaande uit Maasniel kern en de Wijher en omgeving, Leeuwen en 
Tegelarijeveld in (Wijken, buurten en woonplaatsen in Roermond, sd). 
 
Samen Gezond Regio Roermond: een samenwerkingsverband bestaande uit vijf partijen (CZ, Meditta 
huisartsenorganisatie, Burgerkracht, gemeente Roermond, Laurentius ziekenhuis) die allemaal tot 
doel hebben om een beweging op gang te brengen voor, rondom en met inwoners in de regio (Over 
Samen Gezond, 2019). 

 

Aanleiding 
Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur en werkt mee aan een gezonder Zuid-Nederland. 
Om deze samenleving te realiseren, streeft Robuust naar duurzame en betaalbare oplossingen. Dit 
doet zij door het initiëren, organiseren en leiden van gezondheidsprogramma’s, waarbij zij een 
kennismanager, communicatiemanager en programmamanager levert (Robuust, 2018). Dit doet 
Robuust onder andere voor Samen Gezond Regio Roermond (Robuust, 2018). 
 
In de MALT-wijken in Roermond leven vele thuiswonende ouderen van 65+, die steeds vaker te 
maken krijgen met gezondheidsproblemen, zoals multimorbiditeit, depressie, dementie, ondergewicht, 
overgewicht en eenzaamheid (Robuust, 2018). Vanuit een gemeenschappelijk gevoelde urgentie in de 
toenemende vergrijzing van inwoners gepaard met het toenemend aantal kwetsbare ouderen in de 
regio Roermond, is er een regioanalyse uitgevoerd naar de gezondheidssituatie van inwoners in 
Roermond van 65+ (Joustra, 2018). Doordat de regioanalyse onvoldoende handvaten gaf om een 
onderverdeling van ouderen naar mate van kwetsbaarheid te maken, is door ZorgBelang een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van MALT aan de hand van vier 
groepsgesprekken. Uit de groepsgesprekken is gebleken dat de ouderen in eerste instantie behoefte 
hebben aan verbeteringen in het sociale domein in plaats van verbeteringen in het zorgdomein. Denk 
hierbij aan verbondenheid met de buren, een plek waar men informeel anderen kan treffen en een 
communicatiemiddel waarmee ze als buurtbewoners met elkaar kunnen communiceren en op de 
hoogte kunnen blijven van wat er allemaal georganiseerd wordt in de buurt (Melchior, 2018). 
 

Probleem 
In Roermond ervaart een hoog percentage ouderen van 65+ een gevoel van eenzaamheid. De sociale 
eenzaamheid is in Roermond bijna gelijk aan het percentage in Nederland en is hoger in Maasniel. De 
emotionele eenzaamheid ligt in Roermond hoger dan in Nederland. Ook in de wijk Maasniel wordt 
deze vorm van eenzaamheid meer ervaren (Robuust, 2018). Het begrip eenzaamheid is verder 
verkend in het onderzoeksrapport. 
 
Men heeft de behoefte om langer gezond thuis te wonen, maar helaas is dit niet altijd mogelijk door 
onvoldoende mogelijkheden voor ontmoeting. Daarbij ervaren deze mensen vraagverlegenheid. Men 
durft geen hulp te vragen en/of aan te bieden. Er zijn te weinig bekende voorzieningen, zowel in de 
thuissituatie als in de wijksituatie en bij professionals. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een traplift, het 
sociale contact met de buren, de faciliteiten op zorggebied en de onwetendheid waar en waarvoor je 
terecht kunt bij een professional (Joustra, 2018) (Melchior, 2018) (Van Meer, persoonlijke 
communicatie, 2019). Met het oog op de toekomst en doordat de preventie van eenzaamheid 
resulteert in het voorkomen van verschillende gezondheidsproblemen is er voor gekozen om aan de 
slag te gaan met de preventie van eenzaamheid (Maat & Zwet, 2018). Daarbij zijn de 
eenzaamheidscijfers in de MALT-wijken dermate hoog dat gemeente Roermond extra gelden heeft 
ontvangen van de Nederlandse overheid om het probleem aan te pakken (Wilms, 2019). 
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Onderzoeksvraag  
De onderzoekvraag waarvoor dit onderzoek is uitgevoerd, luidt als volgt: 
‘Hoe kan communicatie bijdragen aan de preventie van eenzaamheid bij thuiswonende ouderen van 
65+ wonend in de MALT-wijken in Roermond?’ 

 

Onderzoekaanpak 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn dertien deelvragen opgesteld, welke zijn 
onderverdeeld in drie verschillende categorieën: eenzaamheid, doelgroep en communicatie. Bij de 
beantwoording van de deelvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, zoals interviews, 
literatuurstudie en best, good and bad practices. Uit het onderzoek zijn verschillende 
onderzoeksresultaten voortgekomen, waar vervolgens inzichten en een conclusie op zijn gebaseerd. 
Doordat er van meer dan twee verschillende onderzoeksmethoden gebruik is gemaakt, is er sprake 
van triangulatie, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek versterkt (Verhoeven, 2014). 
 
De volledige onderzoeksopzet is terug te vinden in het onderzoeksrapport. 
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Conclusie hoofdonderzoek 
Hoe kan communicatie bijdragen aan de preventie van eenzaamheid bij thuiswonende ouderen van 

65+ wonend in de MALT-wijken in Roermond? Naar aanleiding van bovenstaande vraag is er 

onderzoek gedaan naar eenzaamheid en de preventie ervan, de doelgroep en haar behoeften, 

landelijke projecten rondom de preventie van eenzaamheid én de inzet van communicatie bij de 

preventie van eenzaamheid bij ouderen. Er is gebruik gemaakt van literatuurstudie, andere projecten 

omtrent de preventie van eenzaamheid en wat er tot op heden door de gemeente Roermond 

gefaciliteerd, geïnitieerd en georganiseerd wordt. Er zijn interviews afgenomen met een expert, een 

ambtenaar en ouderen en er zijn resultaten voortgekomen uit eerder afgenomen enquêtes. Door 

gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden is er triangulatie opgetreden. Aan de hand 

van de onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 

Eenzaamheid vergroot de kans op verschillende gezondheidsklachten. Ook op jonge leeftijd brengt 

eenzaamheid risico’s met zich mee voor op latere leeftijd. Daarbij zijn de eenzaamheidscijfers in de 

MALT-wijken aanzienlijk hoger dan in Nederland. Voldoende reden om aandacht te besteden aan de 

preventie van eenzaamheid. 

De meest beïnvloedende factor bij eenzaamheid is het hebben van een klein sociaal netwerk. Bij de 

preventie is het dan ook belangrijk dat er ingezet wordt op ontmoeting, waardoor er een divers sociaal 

netwerk ontstaat. Het is belangrijk om bewustwording te creëren over eenzaamheid en het belang van 

een divers sociaal netwerk. De ouderen dienen over de mogelijkheid te beschikken om zich aan te 

sluiten bij een groep waar zij zich thuis voelen.  

Ouderen vinden het moeilijk om bij persoonlijke problemen hulp te vragen. Dit komt doordat zij altijd 

alles zelf hebben gedaan en zo lang mogelijk onafhankelijk willen zijn. Ook kent men elkaar in de wijk 

niet en weten de ouderen niet waar zij terecht kunnen voor hulp. Er wordt door de gemeente 

Roermond veel gefaciliteerd, geïnitieerd en georganiseerd. Echter is dit onvoldoende bekend bij de 

ouderen en wordt er tot op heden over deze zaken niet effectief naar de ouderen gecommuniceerd. Er 

dient meer bekendheid gegeven te worden aan de voorzieningen, initiatieven en activiteiten die tot op 

heden worden gefaciliteerd, geïnitieerd en georganiseerd. Om duurzaam sociaal contact te laten 

ontstaan, kan er per wijk ingezet worden om deze bekendheid te realiseren. Een positieve insteek is 

daarbij belangrijk. Men wil namelijk geen label of de hele tijd met het onderwerp worden 

geconfronteerd.  

Ouderen zijn personen met risicofactoren voor vereenzaming en uit onderzoek is gebleken dat er voor 

hen ingezet dient te worden op enerzijds individueel niveau en anderzijds op het collectief. 

Persoonlijke benadering en persoonlijke communicatie met oog op het collectief dragen dan ook bij 

aan de preventie van eenzaamheid bij de ouderen. Sleutelfiguren als zorgprofessionals kunnen 

ingezet worden om de ouderen te bereiken. Zij komen namelijk regelmatig in contact met ouderen en 

kunnen hen op de hoogte brengen van alle nieuwe ontwikkelingen die zich in de wijk afspelen. 

Tot op heden wordt er effectief naar de ouderen gecommuniceerd door middel van huis-aan-

huisbladen en de mail, waar ook de digitale nieuwsbrief verschijnt welke actief gelezen wordt. Daarbij 

geven de ouderen nog aan geïnformeerd te willen worden via websites. Bovenstaande 

communicatiemiddelen dienen meegenomen te worden in de advisering. 
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Familiestrategie 
Als strategie is gekozen voor de familiestrategie, welke Michels (2016) beschrijft. Een familieband is 

sterk. Ze zorgt ervoor dat alle losse eenheden ergens bij horen. Een familieband geeft vertrouwdheid, 

maar vraagt ook om loyaliteit. Ondanks dat er soms pittige discussies zijn, steunen familieleden elkaar 

onvoorwaardelijk en als er problemen zijn, weet een hechte familie elkaar snel te vinden. Als lid van 

de familie kun je altijd rekenen op hulp, net zoals jij de andere familieleden steunt. 

Bovenal is het (meestal) plezierig om lid van een familie te zijn. Dat merk je als de familie samenkomt. 

Het voelt vertrouwd, er worden oude verhalen opnieuw verteld en nieuwe avonturen besproken. Het 

vertellen en het creëren van gemeenschappelijke verhalen is erg belangrijk (Michels, 2016).  

Uit onderzoek is gebleken dat een divers sociaal netwerk de belangrijkste factor is bij de preventie van 

eenzaamheid. Door middel van de familiestrategie, waarbij wordt gewerkt aan het creëren van 

ontmoeting en community-building, zullen alle losse eenheden ergens bij horen en weet de familie 

elkaar te vinden. Er wordt gewerkt aan een divers sociaal netwerk. Dit alles draagt bij aan de 

preventie van eenzaamheid. 

Bij de familiestrategie is het een voorwaarde dat er een plaats is waar iedereen samen kan komen, of 

een plek waar in de communicatie naar wordt verwezen. Ook is de wil aanwezig om een sterke 

gemeenschappelijke cultuur op te bouwen en is er tijd om langdurig aan deze langetermijnstrategie te 

werken (Michels, 2016). In werkelijkheid bestaan er al plaatsen waar iedereen samen kan komen, 

echter zijn deze onvoldoende bekend onder de doelgroep. Communicatie kan bijdragen aan de 

bekendheid van deze plaatsen waar men samen kan komen. Daarbij zal er in de communicatie naar 

een plek worden verwezen waar men contact met elkaar kan houden. Naast de bestaande fysieke 

plekken waar men elkaar kan ontmoeten, zullen er ook ontmoetingen worden gecreëerd. Een familie 

dient elkaar namelijk regelmatig te ontmoeten (Michels, 2016). Om deze reden zal er aan de 

familieband worden gewerkt door structureel ontmoetingen te realiseren. Daarbij is uit onderzoek 

gebleken dat het belangrijk is om te opereren vanuit de behoefte van de doelgroep. Daarom zullen de 

toekomstige ontmoetingen gerealiseerd worden door middel van co-creatie, waarbij de ouderen de 

leidende rol vervullen. 

Het belang van een goede strategie is terug te vinden in bijlage één. 

Metafoor 
De metafoor die uit de familiestrategie is voortgekomen, luidt: de sleutelstrategie. Hiervoor is gekozen 

omdat uit onderzoek is gebleken dat ouderen personen zijn met risicofactoren voor vereenzaming. 

Daarbij dient er ingezet te worden op enerzijds individueel niveau en anderzijds het collectief. Een 

persoonlijke benadering en persoonlijke communicatie met oog op het collectief draagt dan ook bij 

aan de preventie van eenzaamheid. Ook gaven de gemeente Roermond en ouderen zelf aan 

persoonlijke communicatie belangrijk te vinden. Met de sleutelstrategie heeft iedereen zijn eigen 

‘sleutel’ tot de familie en daarmee ligt de keuze bij de ouderen zelf in hoeverre zij deel uit willen maken 

van deze familie. Ontmoeting en een divers sociaal netwerk zijn belangrijk bij de preventie van 

eenzaamheid. Door met een eigen ‘sleutel’ de deur te openen tot alle voorzieningen, initiatieven en 

activiteiten in de wijk, ontmoet men elkaar en kan er gewerkt worden aan een divers sociaal netwerk. 

Hierbij wordt er gedacht vanuit de behoefte van de doelgroep. Men kan namelijk zelf kiezen waarin zij 

haar tijd en energie investeert. Dit alles draagt bij aan de preventie van eenzaamheid bij ouderen van 

65+ wonend in de MALT-wijken. 
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Stappenplan sleutelstrategie 
De sleutelstrategie bestaat uit vijf stappen, welke zijn gebaseerd op het stappenplan van de 

familiestrategie, welke Michels (2016) beschrijft. Onderstaand is te lezen welke stappen doorlopen 

worden. De theorie achter het stappenplan is terug te vinden in bijlage drie. 

Stap 1. Bepaal wat voor familie de organisatie wil zijn 

In de huidige situatie zijn de bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten die in de gemeente 

Roermond worden georganiseerd onvoldoende bekend bij de doelgroep. Ook kent men elkaar in de 

wijk niet goed genoeg. In de gewenste situatie is de nog te creëren familie een open groep waar 

iedereen welkom is en waar men elkaar kent. Er wordt gedacht vanuit de behoefte van de doelgroep 

en ieder individu heeft een eigen ‘sleutel’ tot de familie. De bestaande voorzieningen, initiatieven en 

activiteiten zijn bekend onder de doelgroep en daarbij kan ieder individu zelf de keuze maken waaraan 

hij of zij wil deelnemen. Op deze manier ontmoet men personen met dezelfde interessegebieden. Zo 

ontstaat er een ‘wij-gevoel’. 

Stap 2. Karakteriseer de organisatie 

Hetgeen dat de familie uniek maakt, is dat ieder individu de eigen keuze heeft in welke mate zij deel 

uit wil maken van de familie. Dit doet zij door de afweging te maken aan welke voorzieningen, 

initiatieven en activiteiten zij aandacht wil besteden en in welke zij tijd wil investeren. Zo kan ieder lid 

van de familie zich aansluiten bij een verwante groep personen die allen dezelfde interesses hebben. 

Wat de gehele familie deelt, is dat ieder individu aan alle bestaande voorzieningen, initiatieven en 

activiteiten kan deelnemen en dus iedereen kan werken aan het opbouwen van een divers sociaal 

netwerk. Iets wat op dit moment niet mogelijk is door onvoldoende bekendheid omtrent de bestaande 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten. 

Stap 3. Maak familiedocumenten 

Om de gedeelde cultuur zichtbaar te maken en de familieband op te bouwen, is gebruik gemaakt van 

verschillende communicatiemiddelen welke voortgekomen zijn uit de behoeften van de doelgroep. Zo 

is er een familiewapen, oftewel logo, gecreëerd. Er is een pagina in het huis-aan-huisblad gewijd aan 

het gecreëerde merk, er is een brochure gecreëerd welke de zorgprofessionals met de ouderen 

kunnen doornemen en wordt de nieuwsbrief vanuit het gecreëerde merk met persoonlijke benadering 

naar iedereen uit de doelgroep gestuurd. Online is er een website, welke dient als informatief en 

interactief platform, waar men alle nodige informatie kan lezen en met elkaar in contact kan blijven. 

Stap 4. Creëer ontmoetingen 

Gemeente Roermond beschikt over voldoende bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten 

om elkaar te ontmoeten. Echter zijn deze onvoldoende bekend onder de doelgroep. Om een hechte 

band te scheppen en elkaar te leren kennen, dient er meer bekendheid te worden gegeven aan deze 

bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Daarnaast zullen toekomstige ontmoetingen 

middels co-creatie worden gerealiseerd. 

Stap 5. Vier het familiegevoel 

Door elkaar geregeld te ontmoeten, verwatert het contact niet. Doordat het gecreëerde merk onder 

andere als informatief platform dient, wordt alle informatie over toekomstige voorzieningen, initiatieven 

en activiteiten altijd up-to-date bijgewerkt en wordt de doelgroep op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. Door het brede assortiment aan bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten, 

welke bekend zijn onder de doelgroep en de gecreëerde ontmoetingen middels co-creatie, kan men 

elkaar regelmatig en structureel ontmoeten. Dit alles draagt bij aan de preventie van eenzaamheid. 
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Propositie 
De belofte die het merk aan de doelgroep doet, is dat het gecreëerde merk dient als informatief en 

interactief platform waar de doelgroep altijd gebruik van kunnen maken. Doordat er in gemeente 

Roermond al veel wordt georganiseerd, gefaciliteerd en geïnitieerd, maar dit onvoldoende bekend is 

bij de doelgroep, dient er meer bekendheid te worden gegeven aan deze voorzieningen, initiatieven 

en activiteiten in de wijken. Door middel van een informatief platform waar alle informatie terug te 

vinden is, weet de doelgroep wat er per wijk wordt georganiseerd, gefaciliteerd en geïnitieerd. 

Daarnaast zal online een interactief platform te vinden zijn, waar de doelgroep buiten het fysieke 

contact ook online contact kan houden met elkaar. Ook zullen er fysieke contactmomenten 

plaatsvinden, waarbij ouderen middels co-creatie zelf toekomstige ontmoetingen realiseren. Zo 

kunnen zij werken aan ontmoeting en een divers sociaal netwerk, wat bijdraagt aan de preventie van 

eenzaamheid.  

Doelstellingen 
Het doel van de familiestrategie is het creëren van betrokkenheid en het versterken van de onderlinge 

band. De strategie maakt van alle losse eenheden één geheel (Michels, 2016). De sleutelstrategie 

deelt hetzelfde doel. De strategie zorgt ervoor dat er een divers sociaal netwerk wordt gecreëerd wat 

bijdraagt aan de preventie van eenzaamheid. Dit realiseert de sleutelstrategie door middel van het 

bekendmaken van de bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten én door het structureel 

contact houden met andere buurtbewoners via offline en online ontmoetingen. 

Bij de communicatiestrategie voor een nieuw product, zijn de communicatiedoelstellingen in de eerste 

plaats: merkbekendheid, merkkennis en categoriebehoefte. Binnen de bereiks- effect- en 

procesdoelstellingen zullen deze drie aspecten mee worden genomen (Floor & van Raaij, 2010). De 

verantwoording van de communicatiestrategie bij een nieuw product is terug te vinden in bijlage twee. 

De verantwoording van de doelstellingen is terug te vinden in bijlage vier. 

• Bereikdoelstelling 

Binnen één jaar weet minimaal 50% van de 1670 thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de 

MALT-wijken dat er een platform is welke dient als informatiekanaal om helderheid te verschaffen over 

alle voorzieningen, initiatieven en activiteiten in de MALT-wijken. 

• Effectdoelstelling 

Binnen één jaar heeft 10% van de 1670 ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken deelgenomen 

aan verschillende activiteiten en initiatieven, welke bijdragen aan de preventie van eenzaamheid. 

• Procesdoelstelling 

Binnen één jaar weet minimaal 20% van de 1670 ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken 

expliciet te benoemen welke voorzieningen, initiatieven en activiteiten er zijn in de desbetreffende wijk 

waar de oudere woonachtig is. 
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Beantwoording adviesvraag 
Onderstaand wordt de adviesvraag beantwoord, welke luidt als volgt: ´Hoe kan een strategische 

communicatieaanpak bijdragen aan de preventie van eenzaamheid bij thuiswonende ouderen van 65+ 

wonend in de MALT-wijken in Roermond?´ 

• Het hebben van een divers sociaal netwerk en het ontmoeten van anderen zijn de 

belangrijkste factoren bij de preventie van eenzaamheid. Men kent elkaar niet in de wijk. 

Binnen de gemeente Roermond wordt voldoende gefaciliteerd, geïnitieerd en georganiseerd. 

Echter is dit onvoldoende bekend bij de doelgroep. Daarom wordt aan Robuust en Samen 

Gezond Regio Roermond geadviseerd om middels communicatie meer bekendheid te geven 

aan de bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten in de MALT-wijken;  

 

• Om duurzaam sociaal contact te laten ontstaan en dus ouderen uit dezelfde wijk elkaar te 

laten ontmoeten, wordt geadviseerd om met communicatie in te zetten per wijk. Hierbij dient 

men, in de communicatie, te opereren vanuit een positieve insteek. Men wil namelijk geen 

label of altijd met het onderwerp worden geconfronteerd; 

 

• Doordat ouderen personen zijn met risicofactoren voor vereenzaming is het van belang dat 

enerzijds wordt ingezet op individueel niveau en anderzijds op het collectief. Ouderen en 

gemeente Roermond gaven daarbij aan persoonlijke communicatie en een persoonlijke 

benadering belangrijk te vinden. Om deze redenen wordt geadviseerd om in te zetten op 

persoonlijke communicatie en een persoonlijke benadering richting de ouderen met oog op 

ontmoeting en dus het collectief;  

 

• Doordat zorgprofessionals autoriteit uitstralen en men geloofwaardige, deskundige experts 

volgt (Cialdini, 2009), wordt geadviseerd om de zorgprofessionals in te zetten als intermediair 

om de doelgroep te bereiken; 

 

• Het is belangrijk om te luisteren naar de behoefte van de doelgroep om het uiteindelijke doel, 

de preventie van eenzaamheid, te laten slagen. Door middel van co-creatie wordt er gedacht 

en geopereerd vanuit de behoefte van de doelgroep; 

 

• Tot op heden wordt er via de mail, waar ook de digitale nieuwsbrief verschijnt, én huis-aan-

huisbladen effectief naar de ouderen gecommuniceerd. Daarbij geven de ouderen nog aan 

geïnformeerd te willen worden via websites. Er wordt dan ook geadviseerd om een combinatie 

van deze communicatiemiddelen en dus een crossmediale aanpak in te zetten (crossmediaal 

concept, 2017). 

Bovenstaande adviezen leiden tot het bereiken van de doelgroep, ontmoeting, een divers sociaal 

netwerk en dus de preventie van eenzaamheid bij de thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de 

MALT-wijken. 
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Overige aanbevelingen 

• Het implementatieadvies is, door de algemene aanpak, toepasbaar voor andere regio’s waarin 

Robuust opereert. Op deze manier kan er in heel Zuid-Nederland gewerkt worden aan de 

preventie van eenzaamheid; 

 

• Stichting Met je hart is actief in vele gemeentes in Nederland. Zij realiseert waardevolle 

ontmoetingen tussen ouderen en neemt alle mogelijke drempels voor sociaal contact weg. 

Gemeente Roermond is niet aangesloten bij deze stichting. Er wordt dan ook geadviseerd om 

in gesprek te gaan met stichting Met je hart over een eventuele samenwerking; 

 

• Met het oog op de toekomst en de volgende generatie ouderen wordt er aanbevolen om in de 

loop der tijd gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen, zoals apps en sociale 

media. De nieuwe generatie ouderen maakt namelijk gebruik van deze 

communicatiemiddelen; 

 

• Het overkoepelend concept kan ook dienen als informatief platform waar en waarvoor je 

terecht kunt bij gezondheidsproblemen. In Roermond weet men niet waar en waarvoor zij 

terecht kan bij gezondheidsproblemen. Doordat dit platform kan bijdragen aan de oplossing 

van dit probleem, komt de juiste zorg op de juiste plek.  
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Pay-off 
De pay-off, welke is ontwikkeld vanuit de propositie, luidt: ‘Ontdek, ontmoet, omarm.’ Door de 

onbekendheid van alle bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten kan de doelgroep via het 

gecreëerde merk en platform alle bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten ontdekken. 

Vanuit het ontdekken en dus de kennis over de bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten 

kan men elkaar ontmoeten. Dit ontmoeten kan enerzijds fysiek gebeuren door deel te nemen aan 

activiteiten en initiatieven en het bezoeken van voorzieningen en georganiseerde bijeenkomsten. 

Anderzijds kan men elkaar online ontmoeten en het contact warmhouden. Doordat men werkt aan een 

divers sociaal netwerk, gaat men het gecreëerde merk, met alle informatie over bestaande 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten, omarmen. Vandaar de pay-off: ‘Ontdek, ontmoet, omarm.’ 
MijnWijk 
Naar aanleiding van het onderzoek en de daarop aansluitende strategie is er gekozen voor het 

concept ‘MijnWijk’. Daarbij heeft Samen Gezond Regio Roermond besloten om vanuit één naam, 

welke gecreëerd mocht worden, te communiceren (Van Meer, persoonlijke communicatie, 2019). 

Ontmoeting en het hebben van een divers sociaal netwerk zijn belangrijke factoren bij de preventie 

van eenzaamheid. Daarbij wordt er in de gemeente Roermond voldoende georganiseerd, gefaciliteerd 

en geïnitieerd voor de preventie van eenzaamheid. Echter is dit onvoldoende bekend bij de doelgroep. 

Daarom is er gekozen om meer bekendheid te geven aan deze bestaande voorzieningen, initiatieven 

en activiteiten.  

MijnWijk is hét informatief en interactief platform, waar men alle nodige informatie kan lezen en met 

elkaar in contact kan komen. Binnen MijnWijk wordt in de loop van verschillende fases: ontdekken, 

ontmoeten en omarmen, gewerkt aan de preventie van eenzaamheid. Bij de bekendmaking van deze 

bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten wordt er per wijk ingezet om duurzaam sociaal 

contact te realiseren. Daarbij wordt persoonlijke communicatie en een persoonlijke benadering als 

belangrijk gezien. Volgens sociale wetenschappers Adam Alter en Daniel Oppenheimer hebben 

mensen ook vaak meer met woorden die gemakkelijk uit te spreken zijn, dan met woorden die lastig 

uit te spreken zijn. Een eenvoudig uit te spreken naam lijkt waardevoller en komt overtuigend over 

(Goldstein, Martin, & Cialdini, 2008). Om deze redenen is de naam ‘MijnWijk’ gekozen. 

Door het bekendmaken van de bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten kan men zelf de 

keuze maken waar zij haar tijd in wil investeren. Men kan anderen ontmoeten, leert elkaar kennen en 

werkt aan het opbouwen van een divers sociaal netwerk. Hierdoor wordt er een familiegevoel 

gecreëerd. 

Door middel van gestructureerde georganiseerde bijeenkomsten vanuit MijnWijk, waarbij ouderen 

middels co-creatie zullen werken aan toekomstige ontmoetingen, ontmoet men elkaar en wordt er 

geopereerd vanuit de behoefte van de doelgroep. Dit alles draagt bij aan de preventie van 

eenzaamheid van de thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken. 

Communicatiemiddelen 
Om het concept te optimaliseren, zijn verschillende communicatiemiddelen uitgewerkt. Deze 

communicatiemiddelen dragen bij aan de preventie van eenzaamheid bij de doelgroep. De mail, de 

nieuwsbrief, het huis-aan-huisblad en de brochure worden ingezet ter bekendmaking van MijnWijk. 

Het logo is terug te zien bij alle uitgewerkte communicatiemiddelen en de website dient als 

hoofdmiddel van MijnWijk. Doordat er van verschillende communicatiemiddelen gebruik wordt 

gemaakt welke elkaar versterken, is er sprake van een crossmediale communicatieaanpak 

(crossmediaal concept, 2017). De vormgeving en boodschap van alle communicatiemiddelen zijn aan 

elkaar gelijk. Op deze manier wordt MijnWijk een herkenningspunt en is het helder wat MijnWijk wil 

overbrengen. Onderstaand zijn de middelen, inclusief korte toelichting, tijdsplanning en customer 

journey te zien en lezen. De verantwoording van het kleurgebruik is terug te vinden in bijlage vijf. De 

volledige verantwoording van de uitgewerkte communicatiemiddelen is terug te vinden in bijlage zes. 

De begroting is te vinden in bijlage acht. 
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Logo 

E-mails 
Onderstaande e-mails zijn ter bekendmaking van MijnWijk en als uitnodiging voor het bijwonen van de 

maandelijkse bijeenkomst. 
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Nieuwsbrief MijnWijk & bijeenkomst 

Onderstaande twee nieuwsbrieven worden per post naar de doelgroep toegestuurd en zullen te 

vinden zijn in de bijlagen van de e-mails. 
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Online nieuwsbrief 
Onderstaande nieuwsbrief zal te vinden zijn in de online nieuwsbrief van gemeente Roermond. 
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Huis-aan-huisblad 
In de lokale huis-aan-huisbladen zal een pagina worden gewijd aan MijnWijk. 
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Brochure 
De brochure zal komen te liggen bij alle zorgprofessionals binnen regio Roermond. 
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Website 
De website is het hoofdmiddel van MijnWijk. Onderstaand zijn de homepage en het forum te zien. 
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Tijdsplanning   
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Customer journey 
Binnen MijnWijk wordt er door middel van drie stappen gewerkt aan de preventie van eenzaamheid bij 

thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken: ontdekken, ontmoeten en omarmen. 

Onderstaand is te lezen hoe deze drie stappen zullen bijdragen aan de preventie van eenzaamheid. 

De volledige verantwoording van de customer journey is te vinden in bijlage zeven. 
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Bijlage één – Het belang van een goede strategie 
Bij de strategiekeuze gaat het om de beslissing welke boodschap (propositie) wordt gecommuniceerd. 

In de doelstelling staat welk effect deze boodschap moet hebben op de consument: verandering van 

merkbekendheid, merkkennis, attitude, voorkeur, intentie, gedrag of tevredenheid. Een onderneming 

zal een communicatiestrategie moeten formuleren waarmee deze effecten bereikt kunnen worden. Ze 

moet aan consumenten duidelijk maken wat het merk voor hen kan betekenen, welke waarden het 

merk vertegenwoordigt en waarom ze het merk zouden moeten kopen.  

Succesvolle communicatiecampagnes hebben alle als kenmerk dat ze consistent en onderscheidend 

in hun boodschap zijn. In de gedachte van de consument nemen merken een duidelijk plaats in en 

hebben ze een duidelijke ‘persoonlijkheid’ of merkidentiteit. Hun positionering roept geen 

misverstanden op. Consumenten weten precies wat ze aan deze merken hebben. 

Elke dag weer worden consumenten met veel communicatie-uitingen geconfronteerd. Consumenten 

kunnen onmogelijk kennisnemen van al deze boodschappen. Ze hebben een afweermechanisme 

ontwikkeld om zich te beschermen tegen deze communicatieoverdaad. Ze scannen en laten veel 

boodschappen aan zich voorbijgaan. Consumenten nemen doorgaans niet de moeite om uit de 

zoeken wat het merk voor hen zou kunnen betekenen. Dit moet direct uit de communicatie-uitingen 

duidelijk zijn (Floor & van Raaij, 2010). 

Bijlage twee – Communicatiestrategie voor een nieuw product 
Een bedrijf dat een volledig nieuw product op de markt brengt, moet de markt zelf ontwikkelen. 

Consumenten moeten leren wat het nieuwe product voor hen kan betekenen. De 

communicatiedoelstellingen zijn dus in de eerste plaats: categoriebehoefte, merkbekendheid en 

merkkennis. 

De communicatiestrategie dient de essentie van het product over te brengen, dit wil zeggen de 

centrale functionele voordelen van het product; en hieraan gekoppeld de voordelen voor de 

consumenten als ze het nieuwe product gaan gebruiken. 

De eigenschappen van een product kunnen betrekking hebben op: 

1. De samenstelling: origineel, ambachtelijk, helder, duurzaam; 

2. De werking: efficiënt, vitaal, tijdbesparend; 

3. Het uiterlijk: mooi, eenvoudig, stijlvol; 

4. De kosten: zuinig, goedkoop in onderhoud, waardevol; 

5. Het gebruik: handig, comfortabel, veilig, betrouwbaar (Floor & van Raaij, 2010). 
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Bijlage drie – Vijf stappen bij een familiestrategie 
Stap 1. Bepaal wat voor familie de organisatie wil zijn 

Wat is de huidige en gewenste familie-identiteit? De meerwaarde van de familiestrategie is dat er een 

‘wij-gevoel’ ontstaat. De familiestrategie is niet alleen geschikt voor bedrijven. Ook voor dorpen en 

steden is het een aantrekkelijke strategie (Michels, 2016). 

Stap 2. Karakteriseer de organisatie 

Wat maakt de familie uniek en wat deelt de hele organisatie? Het DNA is karakteriserend voor de 

familie, zoals de ontstaansgeschiedenis en de cultuur   Storytelling is daarbij erg belangrijk. Wat is het 

dat de organisatie deelt, karakteriseert en uniek maakt? (Michels, 2016). 

Stap 3. Maak familiedocumenten 

Door het familiegevoel zichtbaar en concreet te maken en te laten beleven, ontstaat een sterker wij-

gevoel. Door de nadruk te leggen op gezamenlijke roots en gedeelde verantwoordelijkheid, en door 

het creëren van gedeelde ervaringen wordt de band bij de familieleden verstevigd. Om de gedeelde 

cultuur zichtbaar te maken en te versterken, kan de organisatie gebruikmaken van middelen die 

passen bij de metafoor van een familie. 

Op organisatieniveau: 

• Het familie-DNA: dat wat onveranderlijk is aan de organisatie. 

Bij schriftelijke communicatie: 

• Het familiewapen: het logo van de organisatie; 

• Het familieblad: het personeelsblad; 

• De kaarten en brieven: de schriftelijke interne nieuwsbrief. 

Online: 

• De familiesite: hier komt alles samen; 

• De familiepagina op Facebook, Instagram en/of LinkedIn (Michels, 2016). 

Stap 4. Creëer ontmoetingen  

Voor een familieband moet je elkaar ontmoeten en verhalen uitwisselen. Door belevenissen te delen, 

bouw je een gezamenlijk verleden op. Om een hechte band te scheppen en elkaar te leren kennen, is 

alleen schriftelijke communicatie niet voldoende. Men moet elkaar ook fysiek ontmoeten, zodat 

bijvoorbeeld mails en stemmen aan de telefoon een gezicht krijgen. Dat versterkt de verbondenheid 

(Michels, 2016). 

Stap 5. Vier het familiegevoel 

Door elkaar geregeld te ontmoeten, verwatert het contact niet. Door een of meerdere keren per jaar 

een besloten, feestelijk, spraakmakend event voor de hele familie te organiseren deelt de familie 

belevenissen, worden plannen gemaakt voor nieuwe avonturen en bouwt ze een gezamenlijk verleden 

op (Michels, 2016). 
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Bijlage vier – Doelstellingen 

Het doel van de familiestrategie is het creëren van betrokkenheid en het versterken van de onderlinge 

band. De strategie maakt van alle losse eenheden één geheel (Michels, 2016). De sleutelstrategie 

deelt hetzelfde doel. De strategie zorgt ervoor dat er een divers sociaal netwerk wordt gecreëerd 

welke bijdraagt aan de preventie van eenzaamheid bij thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de 

MALT-wijken. Dit realiseert de sleutelstrategie door middel van het bekendmaken van de bestaande 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten én door het structureel contact houden met andere 

buurtbewoners via offline en online ontmoetingen. 

Bij de communicatiestrategie voor een nieuw product, zijn de communicatiedoelstellingen in de eerste 

plaats: merkbekendheid, merkkennis en categoriebehoefte. Binnen de bereiks- effect- en 

procesdoelstellingen zullen deze drie aspecten mee worden genomen (Floor & van Raaij, 2010). 

In de MALT-wijken gelegen in Roermond wonen 1870 ouderen van 65+. Van deze ouderen wonen er 

1670 nog thuis (Begheijn, persoonlijke communicatie, 2019). De doelstellingen zijn gebaseerd op de 

totale groep thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken. Er is gekozen voor 

desbetreffende percentages doordat er gebruik wordt gemaakt van persoonlijke 

communicatiemiddelen. Hierdoor kan de doelgroep optimaal worden bereikt. Doordat de doelgroep 

over de mogelijkheid beschikt om via de mail alle informatie naar haarzelf toegestuurd te krijgen, 

wordt de kans verhoogd dat men weet te benoemen wat er in desbetreffende wijk gebeurt. Er wordt 

geopereerd vanuit de behoefte van en met de doelgroep. Hierdoor is de kans groter dat 

georganiseerde ontmoetingen worden bezocht. 

Om te weten te komen of de geformuleerde doelstellingen behaald zijn, wordt er geadviseerd om 

jaarlijks een enquête uit te zetten onder de doelgroep, waarin specifiek wordt gevraagd naar de kennis 

over MijnWijk, of zij voorzieningen, initiatieven en activiteiten hebben bezocht en welke zij weten te 

benoemen. Ook wordt er geadviseerd om de effectdoelstelling te meten middels het bijhouden van 

een aanwezigheidslijst per voorziening, initiatief en activiteit. 

• Bereiksdoelstelling 

Een bereiksdoelstelling heeft te maken met de doelgroep die bereikt moet worden via de massamedia 

(Floor & van Raaij, 2010). 

• Effectdoelstelling 

Een effectdoelstelling heeft betrekking op het effect dat men wil bereiken met de 

communicatiecampagne (Floor & van Raaij, 2010). 

• Procesdoelstelling 

Een procesdoelstelling heeft betrekking op het proces van communicatiewerking; voorbeelden van 

dergelijke doelstellingen zijn humor en begrijpelijkheid van de communicatie-uiting. 

Procesdoelstellingen zijn belangrijk om een proces van informatieverwerking bij de doelgroep op gang 

te brengen (Floor & van Raaij, 2010). 

  



 

36 
 

Bijlage vijf – Kleurgebruik  
Bij de visualisaties van het logo van het merk MijnWijk en bijbehorende communicatiemiddelen is er 
gekozen voor de kleuren oranje en wit.  
 
Oranje staat voor de stimulering van het brein, warmte en enthousiasme. De warme kleur straalt 
onder andere vrolijkheid, optimisme, plezier, kracht, energie, aandacht en toegankelijkheid uit 
(Beeldbalie, 2015). Doordat de kleur veel positieve associaties met zich meedraagt, past het binnen 
de richtlijnen van de strategische richting. Een positieve insteek is namelijk belangrijk bij de preventie 
van eenzaamheid (Maat & Zwet, 2018). Andere associaties die worden gekoppeld aan de kleur oranje 
zijn: verbinding maken, vriendschap en sociale vaardigheden (Thuijs, sd). Doordat ontmoeting en een 
divers sociaal netwerk de belangrijkste factoren zijn bij de preventie van eenzaamheid en de kleur 
oranje daar in haar associaties op aansluit, is er gekozen voor deze kleur (van de Maat, 2019). 
Negatief kan de kleur oranje schreeuwerig en rust verstorend overkomen als deze overheersend is 
(Thuijs, sd). Doordat de kleur oranje schreeuwerig en rust verstorend over kan komen wanneer deze 
overheersend is, is er gekozen om naast oranje ook wit te implementeren in de visualisaties van het 
logo en bijbehorende communicatiemiddelen. Wit is de kleur van eenvoud, kalmte, netheid en 
helderheid (Beeldbalie, 2015). Door deze positieve associaties met de kleur wit, wordt de 
overheersende kracht van de kleur oranje rechtgetrokken. 
 

Bijlage zes – Communicatiemiddelen 
Onderstaand worden alle te gebruiken communicatiemiddelen toegelicht. 
 
Logo 

Het gecreëerde logo is terug te vinden binnen alle communicatiemiddelen. Het logo dient als 

herkenningspunt wanneer men geïnformeerd wordt en naar informatie zoekt. Ook kan het logo gezien 

worden als familiewapen. Het logo is tevens de merknaam van het overkoepelend concept. Hiervoor 

is gekozen om het persoonlijke van MijnWijk direct terug te laten komen in het logo. Normaliter staan 

er op de letters I en J puntjes. Echter zijn deze weggelaten en zijn er twee dakjes, welke gezien 

worden als huisjes, gevisualiseerd. Hiervoor is gekozen om het persoonlijke element nogmaals terug 

te laten komen in het logo. Iedereen heeft namelijk zijn eigen huis binnen de wijk. 

Website 

De gecreëerde website is het hoofdmiddel van het concept MijnWijk. Uit onderzoek is namelijk 

gebleken dat ouderen onder andere via websites geïnformeerd willen worden. De website is hét 

informatieve en interactieve communicatiemiddel van MijnWijk. Via alle in te zetten 

communicatiemiddelen wordt er doorverwezen naar de website. Op deze website is de 

basisinformatie over MijnWijk te lezen, zoals de aanleiding en het doel van de website. Daarnaast kan 

men per wijk helder en duidelijk zien welke voorzieningen, initiatieven en activiteiten er worden 

georganiseerd en getroffen. Zo ontstaat er duurzaam sociaal contact per wijk. Doordat de wijkraden 

van de vier MALT-wijken allen over een eigen website beschikken, waar informatie te vinden is over 

bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten, zal er per wijk ook worden doorverwezen naar 

desbetreffende website. Bij alle toekomstige activiteiten en initiatieven zal een aanwezigheidsoptie 

staan. Bezoekers van de website kunnen namelijk aangeven of zij bij desbetreffende activiteit of 

desbetreffend initiatief aanwezig zijn. Men kan inloggen via het eigen e-mailadres en kan op die 

manier terecht bij het interactieve platform, waar men met elkaar in contact kan komen. Dit forum is 

ingedeeld op wijkniveau met de reden dat er ook online duurzaam sociaal contact ontstaat. Ook is uit 

de groepsgesprekken van Zorgbelang gebleken dat ouderen behoefte hebben aan een 

communicatiemiddel waarmee zij als buurtbewoners met elkaar kunnen communiceren en op de 

hoogte kunnen blijven van wat er allemaal wordt georganiseerd in de buurt (Melchior, 2018). 

Daarnaast kan men middels het inloggen op de website ervoor zorgen dat alle informatie betreft 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten persoonlijk, via de mail, naar hen toegestuurd wordt. Ook 

kan men zich via de website aanmelden voor de maandelijkse bijeenkomst om mee te denken over 

nieuwe toekomstige voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Dit alles gebeurt vanuit een positief 

perspectief om de ouderen te motiveren deel te nemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. 

Naast alle informatie kunnen ook inwoners van Roermond, wie buiten MALT wonen, zich via de 

website aanmelden om een andere wijk deel te laten nemen aan MijnWijk. 
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E-mail 

Gemeente Roermond en de ouderen zelf gaven aan dat de mail een erg populair en effectief 

communicatiemiddel is en dat persoonlijke communicatie belangrijk is om de ouderen te bereiken. 

Daarom is er gekozen om via de mail de ouderen in eerste instantie op de hoogte te brengen van 

MijnWijk. In de bijlage van de mail zal de nieuwsbrief te vinden zijn, welke informatie verstrekt over 

MijnWijk. Daarnaast kan men op de website inloggen via een e-mailadres en kan men via de mail alle 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten naar zich toegestuurd krijgen. Ook zullen de ouderen, via de 

mail, worden uitgenodigd of zij mee willen denken en beslissen over nieuwe toekomstige 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten in de wijk middels een maandelijkse bijeenkomst. In de 

bijlage van de mail zal de nieuwsbrief te vinden zijn welke informatie verstrekt omtrent de 

bijeenkomsten. 

Offline nieuwsbrief 

Om ervoor te zorgen dat de mail niet over het hoofd wordt gezien bij de bekendmaking van het merk 

MijnWijk, zal er naar de gehele doelgroep een brief per post worden toegestuurd. Op deze manier 

wordt de bekendmaking van MijnWijk niet over het hoofd gezien. Ook zullen de ouderen, via de offline 

nieuwsbrief, worden uitgenodigd of zij mee willen denken en beslissen over nieuwe toekomstige 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten in de wijk middels een maandelijkse bijeenkomst. Na deze 

oproep zal de nieuwsbrief niet meer worden ingezet om de bijeenkomst aan te kondigen. Dit zal 

gebeuren via een korte mail, want de ouderen weten inmiddels dat zij zich kunnen aanmelden via de 

website. 

Online nieuwsbrief 

De digitale nieuwsbrief, welke door de ouderen actief wordt gelezen, ontvangen zij via de mail. Echter 

is deze nieuwsbrief gericht aan alle inwoners van gemeente Roermond. Hierdoor zal in de digitale 

nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het uitnodigen van andere wijken om deel te nemen aan 

het informatieve en interactieve platform MijnWijk. Het merk MijnWijk zal zich in eerste instantie 

richten op de vier MALT-wijken. Hierover wordt informatie verstrekt via de online nieuwsbrief. Echter 

heeft Samen Gezond Regio Roermond besloten om zich niet alleen op deze wijken te richten, maar 

een regionale aanpak op te stellen. Om deze reden zullen andere wijken via de online nieuwsbrief 

worden opgeroepen om zich in de toekomst aan te sluiten bij MijnWijk (van Meer, persoonlijke 

communicatie, 2019). 

Huis-aan-huisblad 

In de lokale huis-aan-huisbladen, de Neelder Nuuts en ’t Blaedje, zal er een pagina worden toegewijd 

aan MijnWijk. Uit onderzoek is gebleken dat huis-aan-huisbladen nog altijd actief worden gelezen door 

ouderen. Om het merk MijnWijk nog meer onder de aandacht te brengen, zal in de lokale huis-aan-

huisbladen het merk nogmaals worden aangekondigd. Nadat het merk MijnWijk bekend is onder de 

doelgroep, zal er bij iedere uitgave een pagina worden gewijd aan de hoogtepunten van MijnWijk. 

Brochure 

De brochure dient als informatiemiddel voor de ouderen. In deze brochure zullen informatieve zaken 

worden toegelicht over het merk MijnWijk. Deze brochures zullen te vinden zijn bij de 

zorgprofessionals, welke middels een persoonlijk gesprek met de desbetreffende oudere het merk en 

concept MijnWijk uit kan leggen. Deze brochure wordt na de uitleg van MijnWijk meegegeven aan de 

oudere, die het thuis nogmaals rustig door kan lezen. Wanneer de oudere na het lezen van de 

brochure nog steeds met onduidelijkheden zit, kan hij of zij middels de contactgegevens de 

organisatie van MijnWijk benaderen of de website bezoeken. 

Bijeenkomst 

Maandelijks wordt er door de organisatie van MijnWijk een bijeenkomst georganiseerd waaraan alle 

ouderen kunnen deelnemen. Via de huis-aan-huisbladen, brochures, mail en nieuwsbrief worden de 

ouderen op de hoogte gebracht van deze bijeenkomst, waarna zij zich via de website kunnen 

aanmelden. Deze bijeenkomsten staan geheel in het teken van de behoeftes van de ouderen en 

welke voorzieningen, initiatieven en activiteiten zij in de toekomst in MALT willen zien. Tijdens deze 

bijeenkomst zullen de ouderen hun voorkeuren mogen uiteten met betrekking tot toekomstige 

voorzieningen, initiatieven en activiteiten waar zij vervolgens een eerste opzet voor zullen creëren.  
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Bijlage zeven – Customer journey 
Ontdekken 

Tijdens de ontdekkingsfase worden de thuiswonende ouderen voor de eerste keer in aanraking 

gebracht met MijnWijk. Doordat persoonlijke communicatie belangrijk is om de doelgroep te bereiken, 

zal er om te beginnen via persoonlijke communicatiemiddelen naar de doelgroep toe worden 

gecommuniceerd. Via de mail zullen de ouderen direct op de hoogte worden gebracht van het nieuwe 

merk MijnWijk. Om ervoor te zorgen dat de mail niet over het hoofd wordt gezien, zal er ook een 

nieuwsbrief per post naar de ouderen worden toegestuurd. In de lokale huis-aan-huisbladen, de 

Neelder Nuuts en ’t Blaedje, zal er een pagina worden toegewijd aan MijnWijk en bij alle 

zorgprofessionals zal een brochure te vinden zijn over MijnWijk, waarover de desbetreffende 

zorgprofessional via een persoonlijk gesprek uitleg zal geven.  

De digitale nieuwsbrief, welke door de ouderen actief wordt gelezen, ontvangen de ouderen via de 

mail. Echter is deze nieuwsbrief gericht aan alle inwoners van de gemeente Roermond. Hierdoor zal 

in de digitale nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het oproepen van andere wijken om deel te 

nemen aan het informatieve en interactieve platform MijnWijk. Samen Gezond Regio Roermond heeft 

namelijk besloten dat zij niet enkel willen opereren in de MALT-wijken, maar een regionale aanpak op 

willen stellen (Van Meer, Persoonlijke communicatie, 2019). Binnen alle bovenstaande 

communicatiemiddelen zal er worden doorverwezen naar het hoofdmiddel, de website. De 

ontdekkingsfase met bijbehorende communicatiemiddelen staat geheel in het teken van kennismaken 

met het merk MijnWijk. 

Ontmoeten 

Tijdens de ontmoetingsfase worden de thuiswonende ouderen in aanraking gebracht met alle 

bestaande voorzieningen, initiatieven en activiteiten in de wijk. Zoals gezegd wordt er via de mail, 

offline en online nieuwsbrief, lokale huis-aan-huisbladen en de brochure doorverwezen naar de 

website, waar op de homepagina alle nodige informatie over MijnWijk te vinden is. Doordat men niet 

direct wordt gedreven tot het bezoeken van voorzieningen of het deelnemen aan activiteiten, maar 

eerst wordt gevraagd een klein stapje in de goede richting te zetten door de website te bezoeken, is 

de kans van slagen groter. Zo lang men het gevoel heeft dat ze uit vrije wil en niet onder dwang iets 

doet, moet de psychologische dynamiek hen in de goede richting duwen (Goldstein, Martin, & Cialdini, 

2008). Op de website zullen per wijk alle voorzieningen, initiatieven en activiteiten beschreven staan. 

Dit gebeurt per wijk om ervoor te zorgen dat er duurzaam sociaal contact kan ontstaan tussen 

ouderen uit dezelfde wijk. Daarnaast kunnen de bezoekers inloggen met hun e-mailadres om zo alle 

informatie over hun eigen wijk op te vragen om dit vervolgens via de mail toegestuurd te krijgen. 

Bij alle toekomstige activiteiten en initiatieven zal een aanwezigheidsoptie staan. Bezoekers van de 

website kunnen dan aangeven of zij bij desbetreffende activiteit of desbetreffend initiatief aanwezig 

zijn. Men volgt de keuzes van anderen om te beslissen wat zij doet. Hierbij wordt er gesproken over 

het principe van sociale bewijskracht. Door de aanwezigheidsoptie in te zetten, kan men zien hoeveel 

anderen er naar de activiteit of het initiatief gaan, waardoor men zelf sneller geneigd is zich hierbij aan 

te sluiten (Cialdini, 2009). 

Op de website is ook een forum te vinden, waar de ouderen contact met elkaar kunnen houden en 

ideeën kunnen opperen over de invulling van voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Een aantal 

keer per maand kunnen ouderen namelijk samenkomen om met elkaar te brainstormen over 

toekomstige voorzieningen, initiatieven en activiteiten en de eerste opzet daarvan te creëren. 
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Naast de bestaande en aangekondigde voorzieningen, initiatieven en activiteiten zal er via de mail, 

offline nieuwsbrief en de website ook worden gecommuniceerd dat er een keer per maand een 

bijeenkomst plaatsvindt over toekomstige voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Op deze manier 

wordt er gedacht vanuit de behoefte van de ouderen en is er voor ieder wat wils. Ouderen kunnen zich 

aanmelden voor deze bijeenkomsten via het hoofdmiddel, de website. 

De ontmoetingsfase met bijbehorende communicatiemiddelen staat in het teken van co-creatie en 

weten welke voorzieningen, initiatieven en activiteiten er zijn met als gevolg dat men hieraan 

deelneemt en elkaar ontmoet. 

Omarmen 

Tijdens deze fase hebben de thuiswonende ouderen al kennis gemaakt met het merk MijnWijk. Men 

weet wat MijnWijk is, wat het inhoudt en wat men er mee kan bereiken. Via de mail krijgt men alle 

informatie over voorzieningen, initiatieven en activiteiten in desbetreffende wijk toegestuurd en op de 

website weet men alle toekomstige voorzieningen, initiatieven en activiteiten terug te vinden. Ook 

houden de ouderen via het online platform contact met elkaar en komen vele ouderen samen tijdens 

de bijeenkomsten over nieuw te creëren voorzieningen, initiatieven en activiteiten. Deze fase staat 

geheel in het teken van het omarmen van MijnWijk. Men kent elkaar in de wijk en neemt deel aan het 

sociaal maatschappelijk verkeer. Al met al draagt het overkoepelende concept bij aan de preventie 

van eenzaamheid bij de thuiswonende ouderen van 65+ wonend in de MALT-wijken in Roermond. 
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Bijlage acht – Indicatiebegroting 
Onderstaand is te lezen wat de indicatiekosten voor het implementatieadvies MijnWijk gaan zijn.  

Wat?  Toelichting  Kosten 

Logo Mits er in het logo geen 
aanpassingen plaatsvinden, 
zullen hier geen kosten aan 
verbonden zijn. 

€0,- 
 

Nieuwsbrief Aan de twee nieuwsbrieven die 
per post worden verstuurd, 
zullen kosten verbonden zijn. 
Dit zijn de verzendkosten per 
1000 stuks. 

€990,- 

Huis-aan-huisblad Maandelijks zal er een pagina 
in de lokale huis-aan-
huisbladen worden gewijd aan 
MijnWijk. De kosten zijn op 
jaarbasis en hebben betrekking 
op een maandelijkse oplage 
van 73.770. 

€25.176,- 

Brochure Mits er geen veranderingen 
worden aangebracht in de 
brochure, zijn er enkel 
drukkosten aan verbonden. 
Deze kosten betreffen 2500 
stuks. 

€72,95 

Locatie Maandelijks wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd. 
Locatie boekhuis de kleine 
Tovenaar rekent voor een 
bijeenkomst van twee uur de 
genoemde kosten. Deze 
kosten zijn inclusief koffie en 
thee. De kosten zijn berekend 
voor een eenmalige 
bijeenkomst. 

€37,50 

Website De website dient nog 
gecreëerd te worden. De 
domeinnaam, hosting, 
ontwikkelkosten en 
onderhoudskosten zijn hierin 
meegenomen. Genoemde 
kosten zijn berekend op 
jaarbasis. Kosten zijn 
gebaseerd op het tarief van 
Mett.nl 

€5100,- 

Mankracht MijnWijk dient gerealiseerd te 
worden door een zzp’er, 36 uur 
per week. Genoemde kosten 
zijn berekend voor één maand 
met een tarief van zestig euro 
per uur. 

€8640,- 

 

 


