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Wat gaan we 
bespreken, 

waarom?

Wie ben ik?



Agenda

Doelgroep en middel

▪ De doelgroep bereiken met de juiste middelenmix 

▪ Welke middelen zijn er allemaal?

Middelenmix en doel

▪ Wat zijn de voordelen van het inzetten van mix aan 

middelen?

▪ Hoe kies je dan het juiste mix van middelen?

6 gastsprekers aan het woord

● Christina Schipper-Hulshof

● Hindrik Wester

● Martin van Dijken

● Ernstjan Cornelius

● Ewald Roordink

● Marleen Stoutjesdijk



De doelgroep



De doelgroep

https://allecijfers.nl/gemeente/aa-en-hunze/







Middelen

● Projectwebsite, 
subsite

● Digitale nieuwsbrief
● Online advertenties
● Social kanalen 

(Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn)

● Online monitoring
● Persbericht

● Online meldpunt
● Marktconsultatie
● Digitale enquête
● Stemmen (via 

whiteboard 
Zoom/Teams, Big 
Marker, Kahoot, 
Mentimeter of Miro)

● Online magazine
● StoryMaps
● Foto’s
● Visualisatie / 

infographic / 
mindmap

● Blogs
● Vlogs
● Podcast

Online 
communicatie 

Doelgroep 
aan het 
woord

Visueel

● Video’s (YouTube) 
● Videoconferentie 

(Teams, Zoom)
● Presentatie
● Webinar
● Digitale bijeenkomst 

/ werksessie / 
brainstorm

● Online schetssessie

Interactief



Middelen
● Projectwebsite, subsite
● Digitale nieuwsbrief
● Online advertenties
● Social kanalen (Twitter, 

Facebook, Instagram, LinkedIn)
● Online monitoring
● Persbericht

Online communicatie 



Website - subsite - webpagina



Website

Sub website
(projectpagina met 
navigatie meerdere 
pagina’s eronder) 

Website pagina
(een nieuwsbericht, 
over een project)



Website

www.prolander.nl en 
bargerveen-schoonebeek.nl

http://www.prolander.nl


Sub website
(projectpagina met 
navigatie meerdere 
pagina’s eronder) 

https://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/



Website pagina
(een nieuwsbericht, 
over een project)



Meerweg
- digitale informatiebijeenkomst (via Teams, telefonisch 
en per mail)
- webpagina op website Meerschap Paterswolde

Christina 
Schipper-Hulshof

https://www.meerschap-paterswolde.nl/werkzaamheden-paterswoldsemeer


Christina Schipper-Hulshof

▪ Wat heb je gedaan?
▪ Hoe is dat idee ontstaan?
▪ Hoe verliep de uitvoer?
▪ Hoe is het opgepakt door de doelgroep?

▪ Wat heb je er aan gehad? Wat zijn de 
voordelen, tips en ervaringen?



Digitale nieuwsbrief





Nieuwsbrief Bargerveen-Schoonebeek (oktober)
417 keer geopend
816 aantal clicks naar de website 
575 abonnees (stijging van 140 in één jaar tijd)



Social media



Social media en advertising





Social media en advertising



Monitoring van je (online) kanalen













Middelen
● Online meldpunt
● Marktconsultatie
● Digitale enquête
● Stemmen (via whiteboard 

Zoom/Teams, Big Marker, Kahoot, 
Mentimeter of Miro)

Doelgroep 
aan het woord



Online Meldpunt





Marktconsultatie
Digitale enquête









Stemmen
(tijdens bijeenkomst of via online kanaal)











Middelen
● Online magazine
● StoryMaps
● Foto’s
● Visualisatie / infographic / mindmap
● Blogs
● Vlogs
● Podcast

Visueel



Storymap 
Visualisaties





- routekaart i.s.m. GIS  
- 3D animaties i.s.m. GIS
- StoryMap publieksvriendelijke versie 
Landschapsvisie (in voorbereiding)

Hindrik Wester

https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/routes/
https://youtu.be/d1vAiqbzgTc


Hindrik Wester

▪ Wat heb je gedaan?
▪ Hoe is dat idee ontstaan?
▪ Hoe verliep de uitvoer?
▪ Hoe is het opgepakt door de doelgroep?

▪ Wat heb je er aan gehad? Wat zijn de 
voordelen, tips en ervaringen?



Het gebruik van digitale tekentechnieken via 
tablet, Sketchbook en Zoom, en mogelijk ook via 
live stream van camera boven een tekentafel 
waarop met de hand geschetst wordt

Martin van Dijken



Martin van Dijken

▪ Wat heb je gedaan?
▪ Hoe is dat idee ontstaan?
▪ Hoe verliep de uitvoer?
▪ Hoe is het opgepakt door de doelgroep?

▪ Wat heb je er aan gehad? Wat zijn de 
voordelen, tips en ervaringen?



Online magazine





Vlogs
Podcast







Zuidelijk Westerkwartier 
- vlogs i.s.m. gebiedspartners
- dronebeelden
- brieven

Ernstjan Cornelius

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/vlog-de-oude-waterstroom-de-gave-wordt-hersteld/
https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/gebiedsontwikkeling-in-beeld-met-behulp-van-drone/


Ernstjan Cornelius

▪ Wat heb je gedaan?
▪ Hoe is dat idee ontstaan?
▪ Hoe verliep de uitvoer?
▪ Hoe is het opgepakt door de doelgroep?

▪ Wat heb je er aan gehad? Wat zijn de 
voordelen, tips en ervaringen?



Middelen
● Video’s (YouTube) 
● Videoconferentie (Teams, Zoom)
● Presentatie
● Webinar
● Digitale bijeenkomst / werksessie / 

brainstorm
● Online schetssessie

Interactief



Video
Videoconferentie
Digitale bijeenkomst







Bargerveen-Schoonebeek 
- content voor website en nieuwsbrief 
(samenwerking met bewoner voor foto's en 
video's)
- videopresentatie als alternatief voor 
informatiebijeenkomst (Schoonebekerveld)
- digitaal magazine (water special)
- papieren special/ magazine
- papieren flyers en brieven 

Marleen 
Stoutjesdijk

https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/video-sfeerbeelden-bargerveen/
https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/video-sfeerbeelden-bargerveen/
https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/nieuws-digitale-presentatie-schoonebeekerveld-west/
https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/lees-nu-het-magazine-water-in-het-bargerveen/


- videopresentatie als alternatief voor 
informatiebijeenkomst (Schoonebekerveld)

Ewald Roordink

https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/nieuws-digitale-presentatie-schoonebeekerveld-west/


Bargerveen-Schoonebeek
Ewald Roordink, Marleen Stoutjesdijk

TIP: verwijs consequent naar website en nieuwsbrief; gebruik aanmeldlink en/of QR code

nieuwsbrief
video-presentat
ie

website

flyers bij brieven

magazine / specials

routekaart

lokale fotograaf / filmer



Digitale werksessie
Brainstorm







Hoe kies je het juiste middel



Samenwerking en ideeën uitwisselen

Online samenwerkingsmiddelen

▪ iBabs

▪ Sharepoint 

▪ Stack



Vervolg

Wat kunnen wij voor jou doen? 

▪ Bestaande en nieuwe relaties via digitale 

wegen

▪ Digitale bijeenkomst organiseren

▪ Doel bereiken met ideale middelenmix

○ informeren (alle inwoners)

○ betrekken (direct omwonende)

▪ Transparante communicatie (minder bezwaren 

van omwonende daardoor minder vertraging) 



Heb je hulp nodig bij het bepalen van de 

middelen en acties die jij het beste kunt inzetten 

om jouw projectdoelen te bereiken? Wil je weten 

hoe bepaalde tools werken? Je hoeft het niet 

alleen te doen. We helpen je graag!

Neem contact op met Elise de Groot via 

elise@hvrgroup.nl of 0623533982 of met Marloes 

via marloes.kersten@hvrgroup.nl of 06 82 11 

8651.



Aan de slag

Informatie en tips vind je op 
www.hvrgroup.nl/webinar-middelenmix  

video op https://youtu.be/R6H3gm80X7A


