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Voorwoord
Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting de Horst. Zij hadden de vraag om het meer
bekendheid te creëren voor het project STEK in Almelo en omgeving. Daarnaast willen ze weten hoe zij
het beste bezoekers en vrijwilligers kunnen trekken via marketingcommunicatie instrumenten.
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H1 Inleiding
Buitencentrum de Horst ligt aan de rand van Almelo. Tot twee jaar geleden werd hier gebruik van
gemaakt door scoutinggroep de Tubanten. Om het centrale gebouw ligt twee hectare grond waar veel
bomen op staan. Het bosgebied is op dit moment nog vrij saai ogend, er loopt een pad van de weg
naar het gebouw en er staat een klein schuurtje. Het perceel ligt aan de Deldensestraat, nummer 248,
7601 RK, Almelo. Op dit moment wordt het alleen nog gebruikt voor verhuur en hier moet
verandering in komen.
De reden voor dit project is dat STEK een educatief centrum moet worden voor jong en oud waar men
op een leuke manier in contact kan komen met de natuur, met als hoofddoelgroep leerlingen van het
basis- en voortgezet onderwijs. Het gehele gebouw zal duurzaam en circulair worden verbouwd. Hier
zal onder andere een kookstudio, ontmoetingsruimte en een lab komen. Verder wordt het bos
omgebouwd tot een voedselbos waarvan het voedsel gebruikt zal worden in de kookstudio.
De studenten van Saxion hebben als doel om een effectieve bijdrage te leveren aan het project van
STEK. Er is onderzoek verricht, gediscussieerd en gebrainstormd over de ontwikkeling van zowel het
terrein als het gebouw zelf. Dit betrekt voornamelijk tot de geschiedenis van het perceel, circulair
bouwmateriaal, opbouw van het voedselbos en vormen van educatie.
In dit marketingplan wordt verder ingegaan op de juiste marketingstrategie voor STEK.
Marketingbureau Kracht heeft de eerste stap hierin gezet door een bidbook te maken voor STEK.
Hierin staan met name de doelen en partners waar ze mee gaan samenwerken wanneer het project
klaar is. Het is alleen de vraag wat nou precies de belangen zijn van elke partner en hoe je deze het
beste kunt gaan nastreven. Met dit marketingplan willen wij STEK hierover gaan adviseren.
Het plan begint met een korte samenvatting van de resultaten van de onderzoeken. Vervolgens wordt
er onderzoek gedaan met een interne en externe analyse. De uitkomsten van deze analyses worden
vervolgens in een confrontatiematrix gezet waarbij de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes
tegen elkaar worden afgewogen. Op basis hiervan wordt een advies ontwikkelt met daarbij horende
marketingstrategie die STEK kan gaan gebruiken voor haar organisatie.
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H2 Samenvatting
Het inrichten van de marketing voor uw organisatie lijkt makkelijker dan het is. Er namelijk zijn
verschillende doelgroepen deze marketing te zijn krijgen, en een bepaalde groep die u als organisatie
wilt trekken. Om de doelgroep te bepalen en deze te benaderen, is het opstellen van een
marketingplan erg handig. Hiermee wordt de doelgroep onderzocht en is het gemakkelijker om de
belangen in te spelen.
Ook voor stek, een opkomend voedselbos in Almelo is dit nodig. Uiteindelijk moet er van de plek waar
nu een bos met gebouw staan, een voedselbos komen waarin natuur en educatie centraal staan. Ook
staat er een duurzaam gebouw met verschillende lokalen om proefjes te proberen en gerechten te
koken.
Hiervoor zijn bezoekers en vrijwilligers nodig. om deze te trekken is er onderzoek gedaan naar de
belangen van deze stakeholders.
Uit onderzoek kwam naar voren dat mannen tussen de 61 en 70 jaar het vaakst groen vrijwilligerswerk
verrichten. Dit is dan ook de doelgroep die interessant zijn om te benaderen. Daarnaast wordt deze
doelgroep het best benaderd via krant of persoonlijk contact.
Om vrijwilligers tevreden te houden, is het geven van voldoende waardering, duidelijke taken en
weinig uren van belang. Vrijwilligers stappen ook vaak op wanneer zij eentonig werk krijgen, en weinig
inspraak krijgen in hun werk.
Doormiddel van deskresearch en een interview met voedselboshouder Martijn Aalbrecht, is er
gekeken naar de inrichting van de marketing. Hieruit kwam dat er eigenlijk maar heel weinig
voedselbossen gebruik maken van sociale media platformen, zoals Instagram en Facebook. De
informatie die er werd gepost ging vrijwel altijd over het voedselbos zelf, en had geen duidelijke
structuur.
Daarnaast zijn er een aantal voedselbossen die een website hebben, maar die totaal niet overzichtelijk
en nuttig worden ingezet. Ook hier liggen kansen voor STEK door dit wel nuttig te gaan gebruiken en
het promotiefilmpje, kookboek, proefboek en storymap in te zetten.
Het overdragen van kennis en educatie is waar de partners (Zonecollege) meteen aan denken bij STEK,
blijkt uit interview met de directeur en coördinator van het Zonecollege Almelo. Zij geven aan de
samenwerking aan te zijn gegaan omdat STEK educatie biedt op een plek waar je het direct ook kunt
mee maken; de natuur. Daarnaast het uitproberen van gerechten uit het voedselbos en doen van
proefjes zorgt voor extra verbondenheid met de natuur. Veel verwachtingen zijn er dan ook niet, met
name het verzorgen van voldoende educatieve middelen. Hiervoor is er een kookboek, proefboek en
storymap ontwikkelt.
STEK heeft veel kansen in haar markt door haar onderscheidende vermogen. Dit project zal, mede
door gebruik van sociale media, erg gaan groeien en voldoende bekendheid krijgen. Wanneer er
voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van vrijwilligers en andere stakeholders,
denken wij dat er langdurige relaties zullen overblijven.
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H3 Situatieanalyse
Een situatieanalyse zorgt ervoor dat een organisatie op de hoogte is van de ontwikkelingen in de
markt, geeft Edwin Muilmijk (2020) aan. Aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt
er antwoord gegeven op de vraag: wat gebeurt er om ons heen en wat gaat er gebeuren in de
toekomst?
De situatieanalyse kan worden opgesplitst in twee delen: een Interne en Externe analyse. De externe
analyse geeft als uitkomst de kansen en bedreigingen van een onderneming. De interne analyse richt
zich juist op de sterkte en zwaktes van de onderneming, aldus Muilmijk.

H3.1 Interne analyse - Organisatieanalyse
Missie
Op dit moment heeft STEK geen duidelijke missie geformuleerd. In overleg met Stichting de Horst is
besloten om hier later nog een invulling aan te geven.

Visie
Een stek voor iedereen Dat is wat we willen. Een plek voor jong en oud. Voor mensen met en zonder
beperking. De Horst is er voor iedereen die ervarend wil leren en die gevoel wil krijgen bij de
voedselproductie. Want geschrapte worteltjes groeien niet in het voedselbos en appelmoes echt niet
in blik. We zijn er ook voor mensen die een zinvolle dagbesteding willen en die anderen willen
ontmoeten. En ook voor wie even weg wil uit de hectiek en die letterlijk met twee voeten in de aarde
wil staan. Een stek voor iedereen dus. Vandaar de nieuwe naam: STEK. En uit die STEK gaat iets heel
moois groeien.

Doelstellingen
STEK draagt bij aan een levendige en leefbare gemeenschap, waarin iedereen mee kan (blijven) doen.
Het zorgt voor samenwerking, verbinding en inclusie. Bij STEK laten we zien waar ons eten vandaan
komt en we bereiden er lekkere streekproducten en -gerechten. Zo brengen we het platteland naar de
stad. En dat maakt STEK tot een plek waar Twente apetrots op kan zijn.
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H3.2 Externe analyse - Stakeholderanalyse
Met de stakeholdersanalyse neem je onder de loep welke belangen (interne en externe) stakeholders
hebben, geeft Marketingscriptie.nl aan. Hier kan vervolgens rekening mee worden gehouden in het
(operationele) marketingplan. Wellicht kan er worden ingespeeld op bepaalde verlangens van de
desbetreffende partijen. Zij worden hierdoor positief beïnvloed.
Om de juiste stakeholders te vinden en behouden is het belangrijk om onderzoek te doen hiernaar.
Door een marketingstrategie voor STEK te bedenken, kan dit doel gerealiseerd worden.
De belangrijkste stakeholders op dit moment zijn:

Wie?

Waarvoor?

Vrijwilligers
Scholen (Zonnecollege), verenigingen en
opvangcentra voor immigranten
Andere voedselbossen

Helpen met het onderhoud van het bos
Maken gebruik van de plek bij STEK
Relevante informatie & tips

Vragen die wij met deze stakeholderanalyse willen beantwoorden zijn:
Hoofdvraag:
1. Hoe kijken stakeholders aan tegen het voedselbos concept?
Deelvragen:
1. Hoe hebben voedselbossen in omgeving hun marketing voor elkaar?
2. Wat zijn voor bezoekers belangrijke aspecten om het optimale uit hun customer journey te
halen?
a. Interviews met scholen, verenigingen & opvangcentra van immigranten
3. Wat zijn potentiële vrijwilligers en hoe kunnen deze getrokken worden door STEK?
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H3.2.1 Stakeholder 1: Vrijwilligers
Platformen:
-

Slingerbeurs
Avedan
Timmerland
Vrijwilligersclubs
Wijkcentrum

Om het gedrag van vrijwilligers in Twente te analyseren, is er gebruik gemaakt van een enquête.
Hierbij is er eerst een korte deskresearch gedaan voor de juiste vragen en opmaak van de enquête. De
enquête is opgesteld in Google om zo de meest overzichtelijke resultaten te ontvangen. Daarnaast het
sturen en bewerken via Google het eenvoudigst.
Enquête #1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vraag
Woont u in Twente ?
Waar in Twente woont u?
Wat is uw leeftijd?
In welke sector werkt u?
Heeft u wel eens vrijwilligerswerk gedaan?
vraag 5 antwoord = ja :
vraag 5 antwoord = ja :
Wat zijn redenen voor u om vrijwilligerswerk te doen bij STEK?
Wat vind u belangrijk bij het doen van vrijwilligerswerk?
Hoeveel uur in de week zou u willen besteden aan vrijwiligerswerk
Op welke manier zou u benaderd willen worden voor vrijwilligerswerk?
Zou u bij STEK vrijwilligerswerk willen doen?
Heeft u nog opmerkingen omtrent STEK of vrijwilligerswerk?

Doorstuur vraag o.b.v. antwoord
(Nee = einde enquête)

Wat waren de pluspunten bij dit werk?
Wat waren de minpunten bij dit werk?

Op de enquête is in beginsel weinig respons gekomen. In totaal kwamen er 22 antwoorden op de
enquête waardoor het onderzoek niet betrouwbaar genoeg was. Er is dan ook voor gekozen om het
veld wat breder te trekken naar het midden en oosten van Nederland. Alleen het Westen wordt hierbij
dus niet onderzocht.
Ook zijn er 2 vragen veranderd, namelijk vraag 8 en 12. Hier is het woord STEK weggehaald waardoor
het een meer algemene vraag is geworden. Voor een aantal mensen kwam het namelijk over alsof het
de bedoeling was dat ze zichzelf opgaven als vrijwilliger bij STEK. Verder is de inleiding wat meer
aangepast en wordt er duidelijk vermeldt dat het gaat om een korte en anonieme enquête.
Daarnaast is er contact geweest met een medewerker van Avedan/Almelo voor Elkaar. Dit zijn
platformen die er onder andere voor zorgen dat vrijwilligers zichzelf kunnen aanbieden, en dat
organisaties de kans krijgen om naar vrijwilligers te vragen.
Enquête #2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vraag
Waar in Nederland woont u?
Wat is uw leeftijd?
In welke sector werkt u?
Heeft u wel eens vrijwilligerswerk gedaan?
vraag 5 antwoord = ja :
vraag 5 antwoord = ja :
Wat zijn redenen voor u om vrijwilligerswerk te doen?
Wat vind u belangrijk bij het doen van vrijwilligerswerk?
Hoeveel uur in de week zou u willen besteden aan vrijwiligerswerk
Op welke manier zou u benaderd willen worden voor vrijwilligerswerk?
Zou u bij vrijwilligerswerk willen doen?
Heeft u nog opmerkingen omtrent STEK of vrijwilligerswerk?

Doorstuur vraag o.b.v. antwoord
(Westen = einde enquête)

Wat waren de pluspunten bij dit werk?
Wat waren de minpunten bij dit werk?
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Uitkomsten enquête
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Conclusie enquête vrijwilligerswerk
De respondenten bestaan voor 90,3% uit een leeftijdsgroep van 18-31 jaar en 42-61 jaar.
Uit de enquêtes blijkt dat maar liefst 80,6% van de respondenten wel eens vrijwilligerswerk heeft
gedaan. Hierbij is er 70% van de respondenten die aangeeft om gemiddeld 1-4 uur in de week te
besteden hieraan.
Het grotendeel van de respondenten (80,6%) geeft aan vrijwilligerswerk te doen om iets te betekenen
voor de maatschappij. Ook gaf de helft aan dat het een zinvolle tijdsbesteding is. De belangrijkste
aspecten om vrijwilligerswerk te doen is door het hebben van een goede sfeer binnen het team
(64,5%) en het krijgen van waardering (58,1%). Ook het krijgen van duidelijke taken en voldoende
uitdaging zijn factoren die de motivatie van de respondenten kunnen beïnvloeden.
De meeste respondenten (51,6%) geven aan via sociale mediakanalen voor vrijwilligerswerk benaderd
worden. Daarnaast is het krijgen van een e-mail en via familie en vrienden een optie om benaderd te
worden.
Er is speciaal voor de respondenten die invulden wel eens vrijwilligerswerk te hebben gedaan 2 aparte
vragen gesteld, namelijk de voor- en nadelen van hun vorige vrijwilligerswerk. Hieruit kwam voort dat
het sociale contact, de waardering en het zinvol bezig zijn het belangrijkste zijn.
De nadelen waren met name dat het tijd kost, het eentonig werk is, onduidelijkheid en weinig
inspraak.

11

Samenvatting deskresearch
Wat is de sociaal-demografische achtergrond van de groene vrijwilligers?

Figuur 1
(Ganzevoort, W. G., Van den Born, R. V. D. B., & Radboud Universiteit, 2018, p. 12)

Figuur 2
(Ganzevoort, W. G., Van den Born, R. V. D. B., & Radboud Universiteit, 2018, p. 12)
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Figuur 3
(Ganzevoort, W. G., Van den Born, R. V. D. B., & Radboud Universiteit, 2018, p. 13)

De meest voorkomende groene vrijwilliger is een wat oudere, hoogopgeleide man. Bijna twee derde
van de respondenten heeft een opleiding aan hbo of universiteit afgerond, en de gemiddelde leeftijd
is 61,8 jaar (Ganzevoort, W., & van den Born, R.J.G 2018). Er is dan ook sprake van een enorme piek bij
de leeftijd 66-70 (Figuur 1) en nauwelijks respondenten onder de 35 jaar. De meeste respondenten uit
deze enquête wonen in Gelderland en Noord-Brabant (figuur 3)

Figuur 4
In figuur 4 wordt in het schema van het CBS het aantal vrijwilligers in procenten weergegeven in het
2012 en 2013. Wat opvalt is dat de meeste vrijwilligers zich in Friesland, Overijssel en Utrecht
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bevinden. De landen die zich wat meer in het westen bevinden, hebben in deze jaren minder
vrijwilligers gehad.

Hoe zijn vrijwilligers betrokken geraakt bij groen vrijwilligerswerk?

Figuur 5
(Ganzevoort, W. G., Van den Born, R. V. D. B., & Radboud Universiteit, 2018, p. 16)
Wat opvalt is dat vrijwilligers vooral via krant, of persoonlijk contact zijn getrokken voor groen
vrijwilligerswerk. Hierbij is er ook een deel (15%) dat aangeeft zelf contact hebben gezocht om
vrijwilligerswerk te verrichten.
Wat verder interessant is om te zien, is de andere doelen waar groene vrijwilligers zich voor inzetten.
Te zien is dat veel groene vrijwilligers ook mantelzorg verlenen en zich bij een sportvereniging
inzetten.
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Hoeveel tijd wil men in vrijwilligerswerk steken?

Figuur 6
(Centraal Bureau voor de Statistiek et al., 2020, p. 7)
Gemiddeld besteden vrijwilligers in deze periode 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. Er is wel een
grote piek te zien in het mensen dat minder dan een uur in vrijwilligerswerk wilt steken, namelijk
34,9%.

Wat is de motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

Figuur 7
(Ganzevoort, W. G., Van den Born, R. V. D. B., & Radboud Universiteit, 2018, p. 21)
De belangrijkste motivaties voor groene vrijwilligers hebben met de natuur te maken, namelijk het
verbonden zijn met de natuur, en het helpen beschermen of beheren hiervan (zie figuur 7). Daarnaast
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is er sprake van een demografisch verschil; Jongeren zijn relatief sterk gedreven door leren en buiten
zijn, terwijl ouderen hun band met andere mensen en met een gebied belangrijker vinden
(Ganzevoort, W., & van den Born, R.J.G. 2018).
Groene vrijwilligers ervaren veel vrijheid en waardering voor hun groene vrijwilligerswerk. Niet
iedereen ervaart echter genoeg begeleiding vanuit natuurorganisaties of waardering van de overheid
en veel respondenten geven aan zich zorgen te maken over het gebrek aan jongeren bij groen
vrijwilligerswerk (Ganzevoort, W., & van den Born, R.J.G. 2018). Het is interessant om te zien dat dus
ondersteuning en waardering een belangrijk aspect is voor groene vrijwilligers om gemotiveerd en
betrokken te blijven.
Er zijn meer vrijwilligers dan in de afgelopen 30 jaar. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat mensen
vooral vrijwilligerswerk doen, omdat zij de wens hebben om te helpen, zich nuttig willen voelen,
plichtsbesef, persoonlijke ontwikkeling en nieuwe vaardigheden leren, carrière motieven,
vrijetijdsbesteding en het opdoen van sociale contacten (Schmeets & Arends, 2017).
Een andere belangrijke factor is spanning en stress. Bijna één op de vijf vrijwilligers geeft aan spanning
en stress te ervaren. Daarnaast is het een belangrijke reden voor vrijwilligers om te stoppen met hun
vrijwilligerswerk. Hoewel carrière motieven en persoonlijke ontwikkeling een kleine rol spelen in de
motivatie voor vrijwilligers, is dit ook belangrijk om te ervaren als vrijwilliger. Deze factoren zijn ook
deels terug te zien in de interviews en de enquête. De vrijwilligers zijn namelijk gemotiveerd om
vrijwilligerswerk te doen, als er genoeg uitdaging is in het werk.
Uit onderzoek van Liza Bent (2020) van de Radboud Universiteit, blijkt na kwantitatief onderzoek dat
er 3 factoren van invloed zijn op de retentie van vrijwilligers:
1.
Gevoel van erkenning
Een gevoel van erkenning zorgt voor meer betrokkenheid en een grotere werktevredenheid
2.
Het onderhouden van sociale contacten
Het gevoel van socialisatie is bij vrijwilligers groter dan bij betaalde krachten. De reden hiervoor zijn
voornamelijk door het ontbreken van een materiële beloning. De voldoening van het vrijwilligerswerk
wordt in plaats daarvan uit sociale relaties gehaald (Bent 2020).
3.
Het hebben van een transformationele leidinggevende*
* Hij kan met zijn visie mensen inspireren en motiveren, zodat iemand het beste uit zichzelf
haalt en meer wil doen dan wat er van hem/haar wordt verwacht. De vrijwilliger staat bij de
leidinggevende dus centraal.
Door dit vertrouwen in de leidinggevende wordt de werktevredenheid hoger onder de vrijwilligers,
aldus Bent (2020).
Hieruit kan dus worden afgeleid dat HRM zaken moeten worden geregeld voor sociale contacten en
erkenning en dat er sprake moet zijn van een transformationele leidinggevende die de vrijwilligers
begeleid
Er zijn echter ontwikkelingen gaande die het evenwicht tussen vraag en aanbod in gevaar brengen. Te
denken valt aan vergrijzing, de beperkte aanvulling door jongeren en de veranderde leefstijl van
burgers die vraagt om een eigentijdse manier van het organiseren en aanbieden van vrijwilligerswerk
(Bussemaker, 2007). Mensen worden tegenwoordig ook sterk geleid door persoonlijke interesses,
hebben veel keuzemogelijkheden qua vrijetijdsbesteding waardoor sprake is van concurrentie met
andere activiteiten en om te kunnen leven zijn mensen niet afhankelijk van vrijwilligerswerk (Bekkers,
2002).
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Conclusie deskresearch vrijwilligerswerk
Wanneer we kijken naar de uitkomsten van het deskresearch, blijkt het dat de helft van de
Nederlanders boven de 15 jaar hebben al eens vrijwilligerswerk gedaan. Dit is positief want het zou
betekenen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om te helpen bij STEK.
Daarnaast valt er te zien dat er veel vrijwilligers in de omgeving van Gelderland en Overijssel zijn te
vinden. Hierbij zijn de mannen tussen de 61-70 jaar het meest aantrekkelijk om te benaderen omdat
deze het vaakst groen vrijwilligerswerk uitvoeren. Om deze te trekken komt er uit de deskresearch
naar voren dat dit het best kan worden gedaan via een krantenartikel, of een persoonlijke benadering.
De belangrijkste motivaties van vrijwilligers zijn als volgt opgeschreven:
-

Verbonden zijn met de natuur
Bijdrage leveren aan natuurbescherming en beheer
Sociale contacten
Gevoel van erkenning en betrokkenheid
Waardering
Ondersteuning/ transformationele leidinggevende

STEK kan hierop in gaan spelen door dus aan te geven in hun marketingcommunicatie wat het
vrijwilligerswerk gaat opleveren voor een ander.
De redenen voor mensen om juist geen vrijwilligerswerk te doen zijn:
-

Spanning en stress
Toename van keuzemogelijkheden voor hun vrijetijdsbesteding
Te weinig waardering

Ook hier kan STEK rekening mee gaan houden door duidelijke afspraken te maken en vaak genoeg hun
waardering te tonen tegenover vrijwilligers.
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H3.2.2 Stakeholder 2: Scholen, verenigingen en opvangcentra voor
immigranten
Interview Zonecollege
Voor het maken van een promotievideo van STEK, is er een interview gehouden met het Zonecollege.
Hierin gaven docent Dennis Timmer en directeur André hoeben aan hoe zij hun samenwerking zien
met STEK en wat belangrijk is binnen deze samenwerking. Deze video wordt uiteindelijk gebruikt voor
het promoten van STEK en bezoekers en toekomstige stakeholders te laten zien met wie STEK
samenwerkt.
Deze video is te zien via de volgende link:
Met Dennis Timmer en Andre Hoeben
Interviewvragen Zonecollege:
1. kunt u ons wat meer vertellen over het zonecollege en de manier van lesgeven binnen jullie
school?
2. hoe zijn jullie met STEK in contact gekomen?
3. Wat zijn de belangen bij de samenwerking met STEK?
4. Hoelang hopen jullie deze samenwerking te behouden met STEK?
5. Welke sociale platformen gebruiken jullie?
6. Wat zijn punten die STEK kan doen om de samenwerking te bevorderen? Wat verwachten
jullie van STEK?
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H3.2.3 Stakeholder 3: Andere voedselbossen
Andere voedselbossen zijn belangrijk omdat zij voor relevante informatie zorgen, en STEK daardoor
fouten kan voorkomen. Door deskresearch en interviews is tot deze informatie gekomen.
Daarnaast was het idee om met de opgenomen interviews promotiemateriaal te verzamelen voor
STEK. Door het interview op te nemen en shots te maken van het voedselbos, kunnen mensen een
beter beeld vormen van een voedselbos.

Interview Voedselbos Hengelo
Martijn Aalbrecht met een voedselbos in Hengelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wat is een voedselbos?
Kun je enkele voorbeelden noemen/laten zien van de diverse lagen?
Hoe zijn jullie begonnen met het opzetten van een voedselbos?
Hoelang duurt het voor een voedselbos goed genoeg is om gebruik van te maken?
Wat zijn de voordelen van een voedselbos?
Waar moet je vooral rekening mee houden als je een voedselbos start in een bestaand bos?
Hoe onderhouden jullie het voedselbos? (Vrijwilligers?)
Hoe kun je mensen betrekken bij je voedselbos?
Hoe zorgen jullie voor voldoende inkomsten? Wat zijn jullie inkomstenbronnen
Maken jullie gebruik van bepaalde subsidies?

Deskresearch voedselbossen
Wat is opgevallen bij het doen van research naar andere voedselbossen, is dat er vrijwel geen
voedselbossen zijn met een eigen website of uitgebreide marketing. Hierdoor is het lastig voor
mensen om een beeld te krijgen over hoe het voedselbos eruitziet en de mogelijkheid om erheen te
gaan.
Er is wel een website met een verzameling van alle voedselbossen in Nederland en België die voldoen
aan de definitie van de Green Deal Voedselbossen:
https://eelerwoude.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=82d1d6872e3c456b98bc3b19a94
32e64&extent=3.3846,50.6914,8.5646,53.0512
De twee voedselbossen met de beste marketing zijn Permacultuurcentrum Haarlem en Plukn.
Permacultuurcentrum Haarlem:
Het Permacultuurcentrum Haarlem heeft en redelijk aantrekkelijke website met alle belangrijke
informatie over hun voedselbos, evenementen, workshops en activiteiten. Ook hebben ze een
informatieve en aantrekkelijke video die je hier kan vinden. Bovendien hebben ze een Facebookpagina
maar deze werd niet meer geüpdatet sinds 30 juli 2020 (nagekeken op 11-05-2020).
Plukn:
Plukn in Groningen is niet alleen een voedselbos, het wordt aangetoond als lifestyle. Ze willen en
voorbeeld zijn voor een natuur-inclusieve landbouw en een duurzaam voedsellandschap. Ook hebben
zij een video op hun website staan, deze is echter meer gericht op lifestyle. De website is overzichtelijk
maar de structuur en design zijn niet goed doordacht. Er staat vrij weinig informatie op veel
verschillende pagina’s verdeelt. Wel hebben ze verschillende sociale mediakanalen (Instagram,
Facebook en Pinterest), waarbij de focus vooral op Instagram en Facebook ligt. Op Pinterest hebben ze
alleen maar een verzameling van inspiratie.
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De voedselbossen in Nederland hebben met enkele uitzonderingen geen mooi vormgegeven en
overzichtelijke website. Dit is zeker een kans voor STEK door zich hierin te onderscheiden. Daarvoor
zou je een mooi ontworpen en overzichtelijke website kunnen maken die niet alleen informatie geeft
over STEK, maar verder gaat dan dat. De story-map en het receptenboek die onze groep aan het
maken is, zouden hier geplaatst kunnen worden. Ook de video die wij produceren zou hier onder de
aandacht kunnen worden gebracht. Bovendien kunnen in de toekomst nog andere video's worden
gemaakt. Zo zou STEK een van de weinige voedselbos in Nederland zijn, die een informatieve video
hebben.
Bovendien zou STEK met cross-platform marketing niet alleen een nog bredere doelgroep kunnen
aanspreken, maar zich ook kunnen onderscheiden van de massa. Volgens onze analyse konden we in
Nederland geen voedselbos vinden die aan cross-platform marketing doen.
Bij cross-channel marketing staat de klant, niet de organisatie, centraal. Wanneer een klant van het
ene kanaal naar het andere overschakelt, wordt hij of zij gevolgd en gevolgd. Luisteren naar de mening
van de klant en op het juiste moment met hem of haar in contact komen, met de juiste content en via
de juiste kanalen, is een hele uitdaging. Maar als het goed wordt gedaan, is het veel effectiever dan
tegelijkertijd via alle kanalen dezelfde boodschap naar alle klanten te sturen.
Omdat er geen Nederlandse voedselbossen zijn die een goed voorbeeld geven van een moderne en
succesvolle marketing, gaan wij een stapje verder en kijken wij naar de Nederlandse nationale parken.
Ook zij hebben prachtige natuur en zijn aangewezen op vrijwilligers en andere ondersteuning. Voor
betere marketingvoorbeelden zullen wij de marketing van de volgende Nederlandse nationale parken
aanbevelen:
- https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/
- https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/
- https://www.drentscheaa.nl/
- https://www.sallandseheuvelrug.nl/
- http://www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen
- https://www.ivn.nl/nationale-parken/nationaal-park-de-meinweg
- https://www.hogeveluwe.nl/
Deze organisaties hebben mooie, overzichtelijke websites met nuttig informatie en meer. Meerdere
van deze organisaties maken ook gebruik van verschillende sociale mediakanalen.
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H4 Sterkte-zwakteanalyse

Sterke punten
Bij de sterke punten kwam naar voren dat STEK een duidelijke doelgroep voor ogen heeft. Hierdoor is
het eindelijk ook makkelijk om hier reclame voor te maken. Daarnaast is er zeker sprake van
onderscheidend vermogen omdat er nog niet lang voedselbossen bestaan, en de omgeving Almelo
eigenlijk geen voedselbossen te vinden zijn, of ze zijn er klein. Daarnaast onderscheid STEK zich door
zich te focussen op het overdragen van kennis aan jonge kinderen.
Verder gaat het om een gemotiveerde onderneming waarin er sprake is van veel verschillende
beroepen/kennisvlakken. Zo is de een gespecialiseerd in de bouw, de ander in meer de natuurzaken
eromheen. Dit vult de werkzaamheden goed op
Het laatste sterke punt waar naar boven komt is de samenwerkingen die al zijn gesloten vóór de
daadwerkelijke opening van STEK. Dit zorgt voor meer zekerheid dat er ook daadwerkelijk gebruik
gemaakt gaat worden van de plek en is dus een slimme zet geweest
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Zwakke punten
Wanneer er gekeken wordt naar de zwakke punten, ontstaat er vooral onduidelijkheid over de
daadwerkelijke strategie die STEK wil gaan voeren om zo voldoende inkomsten te behalen. Daarnaast
is het op dit moment nog niet een super bekend project in Almelo en omgeving.

Kansen en bedreigingen
De kansen en bedreigingen die uit de externe analyses zijn voortgekomen, zijn onderverdeeld in de
kansen over vrijwilligerswerk en de kansen voor het krijgen van meer bekendheid in Almelo en
omgeving.

-

Vrijwilligerswerk:

Uit onderzoek is gebleken dat er veel vrijwilligers zijn in Twente. Dit is natuurlijk een kans voor STEK
omdat zij op deze manier veel vrijwilligers kunnen benaderen die snel in Almelo kunnen komen.
Wat wel een bedreiging kan zijn, is het geven van te weinig waardering of inspraak, het geven van
eentonig werk, het opleggen van te veel uren en het maken van onduidelijke afspraken. Dit zijn
punten waarom vrijwilligers ervoor kiezen om geen vrijwilligerswerk meer te doen. hier moet STEK
slim op in spelen.
-

Bekendheid

Een kans die benut moet worden, is dat er relatief weinig concurrenten in de buurt zitten op dit
moment. Veel voedselbossen zijn erg klein of nog maar net begonnen. Daarnaast heeft bijna geen
enkel voedselbos een goede marketingstrategie, of een overzichtelijke website.
Kijkend naar de bedreigingen, kan het zijn dat er de komende jaren wel nieuwe concurrenten gaan
toetreden die zich ook gaan richten op kinderen. Ook is het mogelijk dat de behoefte van bezoekers
verandert, waardoor het niet interessant is om naar een voedselbos te gaan.
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H5 Conclusie
Aan het begin van het onderzoek zijn er een aantal vragen opgesteld die beantwoord moesten
worden:

Hoofdvraag:
1. Hoe kijken stakeholders aan tegen het voedselbos concept?

Deelvragen:
1. Hoe hebben voedselbossen in omgeving hun marketing ingericht?
2. Wat zijn voor bezoekers belangrijke aspecten om het optimale uit hun customer journey te
halen?
3. Wat zijn potentiële vrijwilligers en hoe kunnen deze getrokken worden door STEK?
Om deze vragen te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van enquêteonderzoek, deskresearch en het
houden van interviews.
Deelvraag 1: Hoe hebben voedselbossen in omgeving hun marketing ingericht
Doormiddel van deskresearch en een interview met voedselboshouder Martijn Aalbrecht, is er
gekeken naar de inrichting van de marketing. Hieruit kwam dat er eigenlijk maar heel weinig
voedselbossen gebruik maken van sociale media platformen, zoals Instagram en Facebook. De
informatie die er werd gepost ging vrijwel altijd over het voedselbos zelf, en had geen duidelijke
structuur.
Daarnaast zijn er een aantal voedselbossen die een website hebben, maar die totaal niet overzichtelijk
en nuttig worden ingezet. Ook hier liggen kansen voor STEK door dit wel nuttig te gaan gebruiken en
het promotiefilmpje, kookboek, proefboek en storymap in te zetten.
Deelvraag 2: Wat zijn voor bezoekers belangrijke aspecten om het optimale uit hun customer journey
te halen?
Het overdragen van kennis en educatie is waar de partners (Zonecollege) meteen aan denken bij STEK,
blijkt uit interview met de directeur en coördinator van het Zonecollege Almelo. Zij geven aan de
samenwerking aan te zijn gegaan omdat STEK educatie biedt op een plek waar je het direct ook kunt
mee maken; de natuur. Daarnaast het uitproberen van gerechten uit het voedselbos en doen van
proefjes zorgt voor extra verbondenheid met de natuur. Veel verwachtingen zijn er dan ook niet, met
name het verzorgen van voldoende educatieve middelen. Hiervoor is er een kookboek, proefboek en
storymap ontwikkelt.
Deelvraag 3: wat zijn potentiële vrijwilligers en hoe kunnen deze getrokken worden door STEK?
Uit onderzoek kwam naar voren dat mannen tussen de 61 en 70 jaar het vaakst groen vrijwilligerswerk
verrichten. Dit is dan ook de doelgroep die interessant zijn om te benaderen. Daarnaast wordt deze
doelgroep het best benaderd via krant of persoonlijk contact.
Om vrijwilligers tevreden te houden, is het geven van voldoende waardering, duidelijke taken en
weinig uren van belang. Vrijwilligers stappen ook vaak op wanneer zij eentonig werk krijgen, en weinig
inspraak krijgen in hun werk.
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Hoofdvraag: Hoe kijken stakeholders aan tegen het voedselbos concept?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, moesten eerst de deelvragen beantwoord kunnen
worden. Uit de interviews en enquêtes komen met name erg positieve reacties naar voren. Daarnaast
blijkt uit deskresearch dat STEK zich écht als voedselbos onderscheid door zich te richten op de
educatieve kant en het overbrengen van deze kennis over de natuur naar kinderen. Er zijn dan ook
genoeg potentiële partners die klaar staan om samen te werken met STEK.
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H6 Advies
H6.1 Vrijwilligers
Wanneer we kijken naar de uitkomsten van het deskresearch, blijkt het dat de helft van de
Nederlanders boven de 15 jaar hebben al eens vrijwilligerswerk gedaan. Dit is positief want het zou
betekenen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om te helpen bij STEK.
Als we kijken naar de hoeveelheid beschikbare vrijwilligers, is het geen probleem om vrijwilligers te
trekken. Hieraan zitten wel een aantal punten verbonden waarmee rekening moet worden gehouden?

1. Geef voldoende waardering
Zorg voor voldoende waardering door een in de zoveel tijd een bedankje te geven aan de
vrijwilligers, zoals een cadeaubon of gratis voedsel uit het voedselbos.

2. Maak duidelijke afspraken
Door vooraf duidelijke afspraken te maken, en deze vast te leggen in bijvoorbeeld een
vrijwilligersbeleid, zorg je niet alleen voor zekerheid van de vrijwilliger, maar ook voor zekerheid
van STEK. Ook voorlichtingsavonden zorgen voor duidelijkheid tussendoor. Om dit dan vervolgens
gezellig af te sluiten met een drankje zorgt weer voor het stukje verbondenheid (en waardering).

3. Geef niet te veel uren
Er is gebleken dat veel vrijwilligers afstappen van hun werk omdat ze het niet kunnen combineren
met de rest van hun hobby’s. Door hun zelf de uren te laten invullen, en niet te veel in de week
verplicht te stellen geef je vrijwilligers meer vrijheid waardoor het makkelijker te combineren is.

4. Zorg voor het benoemen van de veelvoorkomende motivaties bij het benaderen van
vrijwilligers
Om de meest voorkomende groep (61-70-jarige mannen) te trekken, is een persoonlijke
benadering of krantenartikel een wijze oplossing. Daarnaast is het gebruik van sociale media ook
een optie om vrijwilligers te trekken. Dit kost relatief weinig werk, en wordt sneller verspreid.
Hierbij is het van belang dat er voldoende motivaties worden benoemd van de potentiële
vrijwilligers, om te laten zien wat STEK ze te bieden heeft.
-

Verbonden zijn met de natuur
Bijdrage leveren aan natuurbescherming en beheer
Sociale contacten
Gevoel van erkenning en betrokkenheid
Waardering
Ondersteuning/ transformationele leidinggevende

5. Zorg voor een leidinggevende
Vaak is er geen sprake van een transformationele leidinggevende, die de vrijwilligers kan
ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door iemand boven de vrijwilligers te zetten die ook echt
meedenkt vanuit hun perspectief, creëer je een veilige omgeving en kun je ervan uitgaan dat werk
beter wordt uitgevoerd.
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H6.2 Sociale media
H6.2.1 Instagram
1. Algemeen
Zie de link voor de post indeling:
https://www.canva.com/design/DAEgCkfXQ7s/share/preview?token=EodMQjJ374RSxdrIOE6iuw&role
=EDITOR&utm_content=DAEgCkfXQ7s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source
=sharebutton
Kleuren voor jaargetijden:
Voorjaar:
Groen
Zomer:
Geel
Herfst:
Roodbruin
Winter:
Wit/Blauw/grijs
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2.

Profiel

Regelmaat in het posten
Een belangrijk punt is dat er regelmaat moet blijven in het posten, zodat de berichten vaak in de
tijdlijn langs komen of in de gebieden van de hashtags (#voedselbos). Hierdoor is de kans groter om
aandacht te trekken bij Instagram gebruikers. Een goed voorbeeld is Voedselvrijdag, een goed idee
waar zeker meer uitgehaald kan worden. Bijvoorbeeld door hier structureel mee bezig te gaan.

Story’s
Via de story’s kan er ook meer aandacht getrokken worden bij bezoekers, omdat er hiervoor niet naar
het account zelf verwezen wordt, maar dit meteen bovenaan de timeline staat. Dit klikt gemakkelijker
en via deze weg kunnen bezoekers naar het account gestuurd worden voor eventueel meer informatie
van een post die op de story is geplaatst.

Biografie
Het is handig om een link in de biografie te plaatsen die de bezoeker naar de website van STEK
doorstuurt. De biografie is een goede plek om af en toe een link in te zetten, hier zouden ook
eventueel linkjes in kunnen worden gezet wanneer er een nieuw filmpje is opgenomen (proefje of
recept)
Iets plaatsen in de bio is ook enorm belangrijk, hier kan in korte zinnen neergezet worden waar het
account/bedrijf voor staat. In dit geval wie STEK is en wat zij doet.
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Post
•
•

Wees consistent met het posten
Maak gebruik van Canva (www.canva.nl) voor het juiste formaat van de post & story’s
o Story’s van Instagram hebben een ander formaat dan de posts (tijdlijn updates)
o Story’s zijn staand (1080 x 1920 pixels) en posts zijn vierkant (1080 x 1080 pixels)
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Volgers
Het is handig om als bedrijf ook zelf opzoek te gaan naar de juiste volgers. Er zijn een aantal meerdere
voedselbossen actief op Instagram. Een idee is om bij deze voedselbossen te gaan kijken naar hun
volgers. Dit zijn meestal mensen die ook daadwerkelijk op zoek zijn naar dit soort content. Wanneer
deze mensen een volgverzoek krijgen, is de kans groot dat ze een volgverzoek terugsturen of gaan
kijken naar de content op de pagina van STEK. Dit zorgt weer voor een groter bereik zonder veel
moeite ervoor te verrichten.

Hashtags
Wanneer een bedrijf een bericht plaatst kan gewerkt met hashtags. Dit zijn woorden of zinnen
voorafgaand met een hashtag (#). Met het toevoegen van de hashtag worden ze klikbaar. Dit zorgt
ervoor dat mensen die deze hashtag zoeken bij het getagde account terechtkomen wat weer zorgt
voor een groter bereik. gebruik bekende hashtags:
#STEK #almelo #overijssel #twente #voedselbos #permacultuur #permaculture
#foodforest #sintropia #regeneration #nature #future #farming #ecosystem #climatechange
#agroecology #sustainable #forest #farm #agriculture #syntropy #sustainability #green
Voorbeelden Instagram accounts van voedselbossen:
https://www.instagram.com/plukn/
https://www.instagram.com/groenemuts/
Social media marketing tipps:
https://whello.nl/marketing-tips/social-media/5-tips-voor-een-effectieve-instagram-strategie/
Social Media post calendar:
https://www.planoly.com/pricing#
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H6.2.2 Facebook
Het is belangrijk om alles in dezelfde stijl te plaatsen, dit zorgt voor herkenbare eigenschappen. Dit
geldt voor het profiel zelf, en de berichten die geplaatst worden. Mensen herkennen het bedrijf direct
aan de huisstijl en dit zorgt voor rust en standaardisatie in het posten van de berichten.
Contactgegevens op Facebook zijn cruciaal voor mensen om te zien waar het bedrijf gevestigd is en
hoe te bereiken. Dit kan uiteindelijk resulteren dat mensen sneller contact opnemen met de
onderneming. Door dit uitgebreid te noteren weet een klant direct wat het bedrijf inhoudt en wat zij
doen.
Daarnaast is het mogelijk dat facebook gekoppeld wordt aan Instagram. Het voordeel hiervan is dat
wanneer je iets plaats op Instagram, dit ook automatisch met dezelfde tekst wordt geplaatst op
Facebook. Dit bespaart een hoop tijd.
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H6.2.3 Contentplanning
Bij de contentplanning is er rekening gehouden met de producten die STEK kan plaatsen op haar
socials. Al deze onderwerpen zijn verdeeld in 6 thema post dagen. 2 keer in de week wordt dan hier
iets over gepost op een vaste dag.

Contentplanning
datum

Thema post

Waarop

Welke dag Voor wie Doel van de content

Vorm content

12-jul Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

16-jul Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

19-jul Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

23-jul Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

26-jul Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

30-jul wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

2-aug Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

6-aug Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

9-aug Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

13-aug Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

16-aug Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

20-aug wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

23-aug Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

27-aug Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

13-aug Gerechten

9-aug Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

16-aug Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

20-aug wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

23-aug Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

27-aug Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

30-aug Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

23-aug Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

25-aug Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

27-aug wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

30-aug Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

1-sep Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

3-sep Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

6-sep Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

8-sep Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

10-sep wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

13-sep Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

15-sep Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

17-sep Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

20-sep Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

22-sep Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

24-sep wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

27-sep Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

29-sep Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

1-okt Over het voedselbos
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4-okt Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

6-okt Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

8-okt wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

11-okt Over het bedrijf/samenwerking

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

13-okt Proefjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

15-okt Over het voedselbos

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

18-okt Gerechten

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

20-okt Achter de schermen

Facebook & Instagram

Maandag

foto/video

22-okt wist-je-datjes

Facebook & Instagram

Vrijdag

foto/video

Weekindeling content
Thema post
Over het bedrijf/samenwerking
Over het voedselbos
Achter de schermen
Proefjes
Gerechten
wist-je-datjes

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Specificatie eerste 4 weken planning
datum
12-jul
16-jul
19-jul
23-jul
26-jul
30-jul
2-aug
6-aug

Thema post
Over het bedrijf/samenwerking
Proefjes
Over het voedselbos
Gerechten
Achter de schermen
wist-je-datjes
Over het bedrijf/samenwerking
Proefjes

Waarop
Facebook & Instagram
Facebook & Instagram
Instagram
Facebook & Instagram
Facebook & Instagram
Facebook & Instagram
Facebook & Instagram
Facebook & Instagram

Specificatie eerste 4 weken planning

datum
ers/samenwerkingen 12-jul
16-jul
ers
19-jul
23-jul
en
26-jul
en
30-jul
ers/samenwerkingen 2-aug
6-aug

Doel van
de content
Thema
post
Informeren
Over
het bedrijf/samenwerking
Instrueren
Proefjes
Overtuigen
Over
het voedselbos
Motiveren
Gerechten
emotitioneren/informeren
Achter
de schermen
Informeren
wist-je-datjes
Overtuigen/motiveren
Over
het bedrijf/samenwerking
Motiveren
Proefjes

Welke dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

Voor wie
Potentiële bezoekers/samenwerkingen
Kinderen/ouders
Potentiële bezoekers
Kinderen/ouders
Bezoekers/kinderen
Bezoekers/kinderen
Potentiële bezoekers/samenwerkingen
Kinderen/ouders

Doel van de co
Informeren
Instrueren
Overtuigen
Motiveren
emotitioneren/
Informeren
Overtuigen/mo
Motiveren

VormWaarop
content Specificatie inhoud
Welke dag Voor wie
foto Facebook &Voorstel
wie is STEK?
Instagram
Maandag
Potentiële bezoekers/samenwerkingen
foto/video
uitgewerkt
Facebook &Proefje
Instagram
Vrijdag
Kinderen/ouders
foto/video
Instagram Promo video STEK
Maandag
Potentiële bezoekers
foto/video
uit het Vrijdag
kookboek incl.
stappenplan
Facebook &Gerecht
Instagram
Kinderen/ouders
foto/video
gebouw Bezoekers/kinderen
Facebook &Voortgang
Instagram circulair
Maandag
foto/video
kookboek Bezoekers/kinderen
Facebook &Informatie
Instagram uit het
Vrijdag
VideoFacebook &Samenwerking
Zonecollege
Instagram
Maandag
Potentiële bezoekers/samenwerkingen
foto/video
uitgewerkt
Facebook &Proefje
Instagram
Vrijdag
Kinderen/ouders

Doel van
Informer
Instruere
Overtuige
Motivere
emotition
Informer
Overtuige
Motivere
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Post 1: Voorstelrondje “Wie is STEK?”
-

Via Canva bij elke naam een foto neerzetten
Alle afbeeldingen in 1 post plaatsen

Zie de post via de link:
https://www.canva.com/design/DAEgCXLcGV0/share/preview?token=vrucxZD520ZBiiY32AVxQ&role=EDITOR&utm_content=DAEgCXLcGV0&utm_campaign=designshare&utm_me
dium=link&utm_source=sharebutton

-
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Visitekaartje
-

Wanneer er meer informatie duidelijk is, kan deze worden ingevoegd via Canva
Zoals telefoonnummers, sociale media (facebook, Instagram)

Zie het visitekaartje via de link:
https://www.canva.com/design/DAEhph4Csr4/share/preview?token=StJs88veQ7EycMMpLIKSw&role=EDITOR&utm_content=DAEhph4Csr4&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=sharebutton
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H7 Afsluiting
STEK heeft veel kansen in haar markt door haar onderscheidende vermogen. Wij denken dat dit
project mede door gebruik van sociale media kan groeien en voldoende bekendheid in de omgeving
kan krijgen. Wanneer er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van vrijwilligers en
andere stakeholders, denken wij dat er langdurige relaties zullen overblijven.
Tot slot willen wij nog aangeven erg blij te zijn een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie project.
Wij hopen dat STEK nu en in de toekomst van onze adviezen kan profiteren.
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