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Debriefing 
 
Opdracht 
Vrijwilligerwerk.nl heeft een site waarop vraag en aanbod van vrijwilligers samen komen. De 
opdracht is om een community deel te maken voor deze website, waar de vrijwilligers 
ervaringen en dergelijke kunnen delen. Ze willen een stap verder gaan dan alleen vraag en 
aanbod. Omdat de doelgroep, 55- plussers, erg groot is een manier om te gaan 
segmenteren. Dit doe je bijvoorbeeld door een doelgroeponderzoek te verrichten waarbij je 
een aantal kenmerken centraal zet. Dit kunnen bijvoorbeeld hobby‟s, levenservaringen en 
opleiding zijn. Hierdoor onderscheid je een bepaalde groep van de rest en ga je daarop 
richten.  
 
Doelgroep 
De opdracht is bedoeld voor vrijwilligers in de leeftijdsklasse 55+. Hier moet je een 
community site voor ontwerpen zodat ze elkaar leren kennen. We moeten ons richten op één 
speciaal segment binnen de doelgroep. 
 
Promotie 

Als dit gedaan is moet je de doelgroep zien te overtuigen dat ze de site moeten bezoeken. 
Door een spetterende en doelgerichte promotie te houden kun je dit doel behalen. Je moet 
dan goed in de gekozen doelgroep inleven en hieruit verder gaan werken. Je moet weten 
wat deze mensen interesseert en op welke manier je ze zou kunnen bereiken en aanzetten. 
Je kunt bijvoorbeeld flyers of posters ontwerpen en ze in grote steden weghangen. De 
doelgroep 55+ reist redelijk veel met het OV en hierdoor zien ze vaak deze posters. Een 
andere manier is bijvoorbeeld door een radio of tv reclame te maken met betrekking tot de 
site. Je moet goed overwegen wat nu precies de beste manier is. 
 
Voorwaarden 
 
Algemeen  

- Makkelijk door de doelgroep zelf te onderhouden 
- Registratie voor gebruikers noodzakelijk 

 
Content 

- De site bevat onderwerpen die jou gekozen segment aanspreekt 
- Alle links en menu‟s moeten werken. Dummy content is acceptabel. 
- Op de homepage van de website moet een link aanwezig zijn naar de 

Vrijwilligerswerk.nl. 
 

Ontwerp 
- Het visuele ontwerp van de site hoeft niet aan te sluiten op de huidige website van 

deVrijwilligerswerk.nl. 
- Look & Feel website moet overeenkomen met Look & Feel promotie. 
- De site moet gebruiksvriendelijk zijn. 

 
Techniek 

- De website moet gemaakt worden met behulp van HTML, CSS en JavaScript. 
- Er mag maar één CSS stylesheet worden gebruikt voor de gehele site. 
- Met Javascript moeten minimaal deze dingen gemaakt worden: 

a. Validatie van formulieren (bijvoorbeeld registreren, of inloggen). 
b. Voeg ondersteuning voor mensen met een visuele handicap toe.  
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Planning 
 
Hieronder hebben wij de planning bijgevoegd zodat u een overzicht heeft van alle taken en 
de personen wie het hebben uitgevoerd. 

 
Activiteit Teamlid(leden) Week 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
                        

Planning maken  Pieter                         

Teambuilding Alle leden                         

Vergaderen Alle leden                         

Notuleren Joëlla                         

Debriefing maken Pieter                         

Analyse doelgroep Joëlla & Erik                         

Segmentatie Joëlla & Mitchel                         

Needs & Wants analyse Joëlla & Mitchel                         

Persona's Harmen                         

Conceptvoorstellen Alle leden                         

Conceptpresentatie Harmen & Pieter                         

Schetsen Pieter & Mitchel                         

Scenario's Joëlla                         

Promotieplan Pieter                         

Flowchart Mitchel & Erik                         

Functionele en Techniek Harmen                         

Ontwerp Community site Pieter, Erik & Mitchel                         

Ontwerp promotiemateriaal Pieter & Mitchel                         

Start realisatie Alle leden                          

Werkend prototype Alle leden                          

Uitgewerkte voorstellen voor promotie Joëlla                         

Resultaten gebruikersonderzoek Joëlla & Mitchel                         

Projectpresenatie+logboek Alle leden                         

Presentatie                           

  
Legenda 

         

  
  gedaan 

         

  
  wordt aan gewerkt 

      

  
  niet gedaan 
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Doelgroeponderzoek 
 
Doelgroep analyse 
Deze doelgroep is een doelgroep met mensen met enorm veel vrije tijd. De 55 plussers 
willen daarentegen steeds meer werken. Deze mensen hebben hun gehele leven al gewerkt 
en zijn te veel vrije tijd niet gewend. Door middel van vrijwilligerswerk kunnen zij met een 
beter gevoel aan de slag dan dat zij bijvoorbeeld bij een uitzendbureau of bedrijf gaan 
aankloppen. In vergelijking met andere Europese landen Nederland 1 van de landen waar 
senioren het minste werken (37,5%). Toch zit er een stijgende lijn in. Naast de drang van 
werken wordt dit 
gecombineerd met hobby‟s. Zo houdt de oudere ervan om te wandelen, op visite gaan bij 
bekende of familie, of puzzelen. 25% van de 55 plussers doen aan sport. Om hun lichaam fit 
te houden zijn de activiteiten; zwemmen, wandelen en fitness. Senioren gaan meer op reis/ 
vakantie en geven in vergelijking met jongeren meer geld uit. Landen binnen Europa zijn 
populairder dan buiten Europa. Iets meer dan de helft van de doelgroep gaat ieder jaar met 
vakantie. Een groot deel van de gepensioneerd senioren is gezond. Velen voelen zich niet 
oud en de meerderheid van de doelgroep (60%) wil nog doorwerken. Dit omdat ouderen zeer 
ervaren zijn en hun kennis willen delen. Steeds meer ouderen willen mee doen aan 
activiteiten, werk of iets anders wat nuttig kan zijn. 1,5 miljoen ouderen doet vrijwilligerswerk, 
andere zijn lid van een vereniging, club of volgen een cursus. Ouderen vinden het belangrijk 
voor hun zelf om maatschappelijk betrokken te blijven. Uit onderzoek (telegraaf) is gebleken 
dat ouderen na consequent computer gebruik ook die techniek 
begrijpen. De eerste keer is het nogal lastig, maar na veel gebruik gaan ouderen ook deze 
technologie begrijpen. Zo gaat de oudere toch mee met de samenleving. 
Door verbeterde pensioenvoorzieningen is de koopkracht van de senioren erg toegenomen. 
Sinds 2003 zit daar een stijgende lijn in. Dit door het eigen opgebouwde vermogen, en 
huisvoorzieningen. Toch zijn er relatief nog veel oudere die geld achter de hand houden. Het 
geld dat wordt uitgegeven aan levensonderhoud wordt daarnaast aan kleding. Voor de 
jongere senioren geldt dat het uitgegeven geld vaak besteedt wordt aan: kleding, lichamelijke 
verzorging, huishoudelijke verzorging en opmerkelijk auto‟s. 
 
 
 

Interviews medewerkers winkels met 55+ publiek 
 

Vragen 

1. Wat is de doelgroep die u met uw winkel probeert te bereiken? Welke groep komt? 
2. Valt u iets op aan het gedrag van de huidige 55-plusser? 
 

Kledingwinkels 

Vraag: Vervagen de leeftijdsgrenzen? Kleden ouderen zich jonger dan vroeger? 
Conclusie: Ja. 
 
 
Winkel: Van Linschoten Mode 
Doelgroep: 30 tot 80 jaar 
Inventaris: veel kleur, vlotte kleding, verschillende stijlen collecties en merken (van trendy 
tot conservatief) 
Opvallend: jongere kledingstijl, meer interesse voor jeugdige stijlen van 55-plussers; minder 
conservatief. 
 
 
Winkel: Van Vliet Damesmode 
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Doelgroep: 20 tot 50 jaar 
Inventaris: veel grijs, lichte tinten, enkele felle kleuren 
Opvallend: vlottere kledingstijl; leeftijdsgrenzen vervagen, het ligt aan de persoon hoe oud 
die zich voelt. 
 
 
Winkel: De Vries Damesmode 
Doelgroep: 18 tot 80 jaar 
Inventaris: conservatief, veel lichte kleuren/beige's 
Opvallend: ligt meer aan de persoon wat die voor stijl of kledingstuk kiest dan aan leeftijd. 
 
 
Winkel: Cracks 
Doelgroep: 15 tot 50 jaar 
Inventaris: trendy kleding; veel bekende merken; veel jeans en t-shirts; duidelijk gericht op 
jongeren 
Opvallend: ook klanten van 60, voelen zich nog jong, ligt aan hun instelling 
 

Reisbureau 
 
Vraag: Is reizen populair(der) onder 55-plussers (dan onder andere groepen)? 
Conclusie: Zeer populair, sterke stijging in eigen segment, normaal tegenover gedrag van 
andere 
segmenten (gezinnen, alleenstaanden, tieners, etc.) 
 
Reisbureau: D-Reizen 
Inventaris: stedentrips, avontuur-reizen, actieve vakanties, aparte hotels, etc.; geen speciale 
reizen voor 55+ of senioren 
Opvallend: grote stijging van ouderen die op vakantie gaan vergeleken met vroeger; veel 
verre bestemmingen; luxe is belangrijker dan geld; boeken buiten vakantietijden; 60+ gaat 
vooral voor verzorgde reizen, 55+ tot 60 jaar wil vakantie zelf samenstellen en wil 
actiever bezig zijn. 
 
 
 
Magazine 
Onderzoek “Plus Magazine” 
 
Inhoud 
 

● veel artikelen over reizen (korte afstand), steden-artikelen 
● interviews met de doelgroep (vanaf 50) 
● lezers mening-artikelen met foto's ouderen 
● opvallend: mode-reportage met jonger uitziend model! (rond de 40) 
● foto's bij feiten-artikelen zijn van doelgroep 
● enkele artikelen: 

- “Waar ben je?” (nostalgisch – vast) 
- “Pluslezer” (meningsrubriek – vast) 
- “Zó voorkom je het jo-jo effect” (artikel, met mening van pluslezers) 
- “Medicijnen alleen voor de happy few? Zo krijgt u uw pillen toch vergoed” (artikel) 
- “Carriere én gezin, gaat dat wel?” (interview met 2 generaties vrouwen, moeder en 

dochter) 
- “Gezien op de catwalk” (mode-reportage trends in 2008) 
- “Het moest toch een keer lukken!?” (interview-artikel over 50+ werkzoekende) 
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- “Tuinieren met Romke” (artikel) 
- “Wat zit er in die creme's?” (artikel) 
- “Autotest” (test met mening pluslezer-man), 

 
● categorieën: 

- mensen (grootste deel blad. Interviews) 
- gezondheid (artikelen/vragen van lezers) 
- column 
- lifestyle (mode/eten/interieur/sport/digitaal) 
- op stap (reizen, artikelen/interview-artikelen) 
- cultuur 
 
 

Advertenties 
 

● reizen (meer dan de helft) 
● aangepaste meubelen 
● luxe wonen 
● verzekeringen 
● ouderen-vervoer (scootmobielen) 
● persoonlijke verzorging voor ouderen (anti-rimpelcreme's, becal pro-activ, haarkleurings 
creme, hometrainer) 
VORMGEVING 
● vlot vormgegeven tijdschrift 
● veel vlakken, kaders en kleur, veel overlapping 
● verschillende lettertypes 
● felle kleur van de koppen 
● rustige/pastel kleur achtergronden vlakken afgewisseld met fel 
● eerste woorden vaak andere, opvallende kleur 
● dynamieke verdeling tekst/foto 
● modern ogende illustraties 
● opvallend: rood logo, maar binnen veel gebruik van groenen voor vlakken en koppen, 
bruinen/roden alleen voor koppen 
● elke categorie heeft eigen kleur (toegepast in koppen, vlakken en aanduiding categorieën) 
 
 
Conclusie 
Het is duidelijk dat deze doelgroep erg groot is en erg varieert. Zo zijn er mensen die nog 
veel willen leren en hun steentje willen bijdragen in de maatschappij. Er zijn mensen die geld 
achter de hand willen houden, maar ook zijn er mensen die materialistische denken. 
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Segmentatie 
 
De actieve senior 
Tot deze groep behoren de senioren die liever doorwerken tot hun 65e. Zij ondernemen 
meerdere pogingen tot werk of cursussen. Zij zijn bereid om vrijwilligerswerk te doen of zich 
te richten op andere activiteiten. Deze mensen zijn ook actief buiten hun werk om. Ze zijn 
graag in beweging, dit doen ze op allerlei manieren van sport tot tuinieren. 
 
Dit segment hebben wij gekozen, omdat wij denken dat het interessant wordt om deze 
mensen te bereiken. Omdat zij veelal veel werken en dus nog niet veel vrije tijd hebben tot 
hun 65e, hebben zijn weinig ervaring met internet. Ze interesseren zich vooral voor hun werk. 
Het leek ons interessant om mensen met weinig ervaring toch gebruik te kunnen laten 
maken van onze site en zo in contact kunnen komen met leeftijdsgenoten en andere 
vrijwilligers. 

 
 
 
 
Needs & Wants 
 

Needs zijn: 
 

o Een duidelijke zelfwijzende site voor een onervaren doelgroep.  
 

o De gebruiker moet bij alle stappen geholpen worden, anders kunnen er 
onduidelijkheden ontstaan voor de gebruiker. 
 

o De site moet makkelijk te onderhouden zijn voor de gebruiker of iemand anders. 
o De navigatie van de site moet niet te moeilijk zijn. Er moeten duidelijke links gemaakt 

worden om het de gebruiker zo makkelijk en snel mogelijk te maken. 
 

o De gebruiker van onze community site moet in contact kunnen komen met 
leeftijdsgenoten of andere mensen. Dit bereiken wij bijvoorbeeld door een forum. Dit 
moet ook bestaan uit een duidelijk navigatie en uitgelegde stappen. 
 

o De gebruikers moeten zich kunnen aanmelden, zodat ze hun eigen profiel kunnen 
aanmaken. Zo kunnen de gebruikers elkaar zien en ontmoeten. Op dit profiel kunnen 
andere gebruikers een bericht achter laten en zien ze misschien in dat het best leuk 
en handig kan zijn om aan te melden. 
 

o Er moet duidelijk worden dat het vrijwilligerswerk betreft. Op de homepage moet een 
link komen te staan van vrijwilligerswerk.nl. Deze moet niet het hoofddoel worden, 
maar wel aanwezig zijn. 

 
 
 
 
 
 



Pagina 8 van 24 

 

Wants zijn: 
 

o Een duidelijke navigatie voor de onervaren gebruiker. Hier is ook de zoekfunctie van 
groot belang, voor als de gebruiker toch verdwaald raakt op onze site. 
 

o De tekst op onze site kan vergroot en verkleind worden. Dit kan van pas komen bij 
sommige van onze gebruikers die bijvoorbeeld minder goed kunnen zien. 
 

o Een promotiecampagne houden is nodig om gebruikers aan te trekken en om onze 
site te financieren. 
 

o Goed kleurgebruik van de site is noodzakelijk. De site kan onaantrekkelijk en 
onduidelijk worden voor gebruikers als de kleuren te fel zijn bijvoorbeeld. 
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Persona’s 
 

Hieronder kunt u de persona’s vinden die wij aan de hand van ons gekozen segment hebben 
gemaakt. We hebben gekozen voor 2 persona’s te maken, één van een vrouw en één van 
een man. Zo heb je twee verschillende mensen met ander gedachten en gedrag. 

 
Persona 1 
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Persona 2 
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Concept 
 
Slogan: “Buiten is waar u wilt zijn” 

 
Nadat we feedback hadden gekregen op de conceptpresentatie van zowel Wil Adolfs als van 
Eelco van der Snoec zijn we opnieuw gaan denken over ons concept. 
Ons eerste concept was eigenlijk helemaal geen concept, maar daar hebben we nu 
verandering in gebracht. 
 
Voor ons nieuwe concept hebben we bedacht om het meer gecentreerd te houden. 
We gaan ons richten op verschillende soorten vrijwilligerswerk specifiek in de buitenlucht. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiets- en wandelactiviteiten.  
 
Naar ons idee sluit dit goed aan op ons segment van de actieve senior die graag beweegt en 
buiten is. Zij kunnen dan rustig over allerlei onderwerpen praten zoals fietsclubs en 
sportvereningen. 
 
De gebruikers van onze site hebben verschillende mogelijkheden als ze voor het eerst op 
onze site komen. Allereerst komen ze op onze homepage waarbij ze kunnen lezen wat er te 
doen is en een introductie video kunnen bekijken. Als ze geïnteresseerd zijn in onze site 
kunnen zij zich registreren. Hierdoor worden ze betrokken met onze site en kunnen zij een 
geheel persoonlijk profiel opstellen. Dit kunnen andere gebruikers dan bekijken en reacties 
op plaatsen. Daarnaast hebben we een forum waarbij we de vraag en aanbod van 
vrijwilligerswerk bij elkaar willen laten komen. Dit willen wij geordend doen in bijvoorbeeld de 
vorm van categorieën. Op het forum kunnen zij dan over hun dagelijkse gebeurtenissen en 
onderwerpen praten.  
 
Wij willen met onze site de doelgroep de gedachte geven dat ze zich thuis voelen en met 
plezier online zijn op onze site. Dit willen wij ook bereiken met ons ontwerp wat ook frisheid 
en rust uitstraalt met enkele herkenbare dingen voor deze mensen.   
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Scenario’s 
 
Scenario Bart 
Bart is een frisse senior die graag een rondje op zijn racefiets rijdt. Hij heeft niet veel vrije tijd 
omdat hij veel werkt, maar als hij tijd heeft stapt hij op zijn fiets.  
 
Vroeger is Bart wielrenner geweest en hij kijkt graag terug op zijn carrière. Hij hield zich strikt 
aan de regels en lette op zijn voedsel. Ook nu leeft hij gezond en is hij veel buiten te vinden.  
 
Omdat hij verzorger is van het eerste elftal van een voetbalclub moet hij vaak producten 
bestellen op de computer. Hij doet dit maar heel af en toe dus veel ervaring heeft hij niet. Hij 
volgt wel een cursus, omdat hij denkt dat het in de toekomst een obstakel gaat worden.  
 
Op deze cursus leert hij omgaan met de computer. Hij leert omgaan met simpele 
programma‟s zoals Word en Excel. Bart heeft het reuze naar zijn zin en daar is zijn vrouw 
Corrie ook blij mee. Die kan dit overnemen van hem.  
 
Bart heeft op de cursus iets vernomen van een senioren site waarbij je vrijwilligerswerk kon 
gaan doen. Dit lijkt hem heel leuk om te doen. Zo kan hij zich aanbieden als hulp en zo 
kinderen bijvoorbeeld zijn ervaring met de racefiets delen.  
Hij neemt een kijkje op de site en ziet dat er allerlei activiteiten staan weergegeven.  
 
“Aanmelden” lijkt Bart een goed plan en hij typt snel zijn naam en kenmerken in. Bij de knop 
foto toevoegen, voegt hij een foto van zichzelf toe toen hij nog fietste.  
Zo kunnen mensen gelijk zien met wie ze te maken hebben en wat hij wil aanbieden.  
Nu hij aangemeld is kan hij een bericht achterlaten op het vrijwilligerswerk wat hij op het oog 
had. 
 
Een dag later krijgt hij bericht terug dat hij langs kan komen als vrijwilliger om zich voor te 
stellen. Hij rijdt naar Eindhoven. Eenmaal op de plek van bestemming ziet hij een groepje 
fietsers staan. Hij parkeert en kleed zich om. Bart wordt door een andere vrijwilliger 
voorgesteld en daarna legt hij kort uit wie “Bart” nu eigenlijk is. 
 
Dan stappen ze met z‟n allen op de fiets en maken ze een lange tocht van bijna 60km. Bart 
kent de weg nog van vroeger en verteld ook zijn verhalen als ze langs de wegen rijden. “Hier 
reed ik vroeger mijn eerste ronde van Brabant!”; verteld Bart. 
Na een lange dag komen ze terug in Eindhoven en wordt Bart gevraagd om nog een keer 
terug te komen. Dit doet hij met alle plezier! 

 
Scenario Co 
Co werkt in de bouw als leidinggevende. Hij is zeer tevreden over zijn huidige functie en gaat 
dan ook met plezier naar zijn werk toe. 
Co maakt zware dagen in de bouw. Omdat hij al een dagje ouder is dan de meeste 
werknemers wilt hij thuis rust hebben. Dit vind hij door even te gaan puzzelen of op de bank 
te gaan liggen.  
 
Veel tijd om uit te rusten heeft hij meestal niet, want Co is ook een fanatiek sporter.  
Hij speelt graag een potje tennis met zijn vaste partner, Wim. Samen gaan ze 2 á 3 keer in 
de week even tennissen en wat drinken. Daarnaast doet hij ook nog fitnessen bij hem in de 
buurt. Hij komt niet voor de krachttraining, maar voor de cardio.  
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Samen met zijn vrouw tuiniert hij ook in de zomertijd. Dan trekken ze samen de werkkleding 
aan en duiken ze de tuin in. Ze hebben genoeg ruimte en besteden er dan ook veel tijd aan. 
“Als ik maar buiten kan zijn”. Dat is heel belangrijk voor Co. Ze zijn al 40 jaar getrouwd en 
nog steeds erg gelukkig. Samen hebben ze één dochter en twee kleinkinderen. Daar zijn ze 
ook nog regelmatig wat tijd aan kwijt.  
 
Co gaat regelmatig op visite bij zijn dochter. Ze hebben een hechte band en daar is hij blij 
mee. De laatste keer dat Co op visite was geweest vertelde zijn dochter dat ze een flyer had 
gekregen van een community site voor senioren waar vrijwilligerswerk word aangeboden en 
wordt gevraagd. Co vond dit in eerste instantie helemaal niets en wilde er niets over horen, 
maar toch heeft hij geluisterd. Nadat ze klaar was met vertellen, was Co erg enthousiast.  
 
Toen hij thuis kwam is hij gelijk achter internet gekropen en de site bezocht. Hij vond het een 
warme site, waar hij zich thuis voelde. Op de homepage kon hij een video bekijken over de 
site. Hier werd hij nog enthousiaster van, want hij heeft niet veel verstand van de computer.  
 
Hij wilde zich aanmelden en op de homepage stond goed beschreven waar hij naartoe 
moest. Eenmaal geklikt komt hij op de registratie pagina terecht en ook daar stond precies 
beschreven wat hem te doen stond. 
Na deze handelingen logde Co in en bezocht het forum. Hier keek hij wat rond op het 
vrijwilligersforum en de babbelhoek.  
Hij is in contact gekomen met vrijwilligerswerk als tennisleraar. Dit was heel toevallig, maar 
er was een uitgebreide keuze vond Co. Tot op de dag van vandaag is Co nog steeds actief 
als vrijwilliger. 
 

 
Scenario Maaike 
Het leven van Maaike is druk. Het is een actieve 55+ die graag in de buitenlucht te vinden is. 
Ze heeft samen met een aantal vrienden een fietsclubje waarmee ze elke zaterdag gaan 
fietsen. De afstanden verschillen, maar ze fietsen gemiddeld 60 kilometer op zo‟n dag. 
Daarnaast is Maaike ook te vinden op de tennisbaan. Ze doet dit maar 1 keer in de week, 
maar zit er aan te denken om er 2 keer van te maken. Ze heeft er veel plezier in en dat ziet 
haar omgeving ook.  
 
Haar buren zeggen dat Maaike vol in het leven staat. De 60 komt dichtbij, maar je kan het 
niet aan haar aflezen. Ze voelt zich nog zó jong en dat wilt ze ook erg graag zo houden. 
Zolang ze alles nog kan doen wat ze leuk vind, houdt niemand haar tegen, ook haar man 
Kees niet. 
Kinderjuffrouw vergt veel energie van mensen, maar Maaike vindt dit niet erg. Ze geniet juist 
van de aandacht die ze van de kinderen krijgt. Elke dag gaat Maaike met de fiets naar school 
en elke dag fietst ze dezelfde route. Op een vroege maandagmorgen valt haar iets op langs 
de weg. Ze ziet een andere poster hangen en ze wordt nieuwsgierig. Ze stopt en bekijkt hem 
goed. Maaike ontdekt dat het een poster is over vrijwilligerswerk voor actieve senioren. Ze 
voelt zicht aangesproken en schrijft het adres op.  
 
Na een lange dag werken kruipt Maaike achter de computer. Het is altijd even stuntelen, 
want veel verstand heeft Maaike niet van computers. Ze bezoekt de site en wordt 
enthousiast. De site spreekt haar erg aan, omdat het er erg natuurlijk uit ziet. Ze bekijkt de 
site op haar gemak en bezoekt het forum.  
Maaike ziet dat het gelijk dat het om vrijwilligerswerk buiten gaat, want het is opgedeeld in 
verschillende categorieën. Ze vindt het een duidelijke site en vindt het prettig dat ze veel 
geholpen wordt door o.a. de instructie video. 
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Promotieplan 
 
Doelgroep 
 

“Actieve senioren die graag in de buitenlucht zijn en dus weinig ervaring met internet 
hebben.” 
 
Deze doelgroep heeft weinig ervaring met internet en heeft het ook niet veel zin om de 
promotie op internet te doen. Deze doelgroep heeft behoefte aan frisse lucht en is graag 
bezig. Het is een moderne doelgroep die graag sport beoefent of tuiniert. Het zijn géén 
stilzittende mensen en ook moeilijk te bereiken.  
 

Doelstelling 
 

De doelstelling van het project is wel duidelijk. Wij als team moeten er voor zorgen dat er een 
„ontmoetingsplaats‟ op internet komt waarop mensen zich kunnen aanbieden als vrijwilliger. 
Ook de vraag naar vrijwilligerswerk moet aan bod komen. Om de site op gang te laten 
komen moeten wij een manier verzinnen om gebruikers te werven. Dit gaan wij doen door 
middel van een aansprekende promotie. 
De gebruikers moeten op onze site terecht kunnen voor op de eerste plaats vrijwilligerswerk 
en op de tweede plaats een ontmoetingsplaats.  
 

Aanpak 
 

Als aanpak voor deze doelgroep leek het ons een goed idee om promotie te maken in de 
buitenlucht waar iedereen het kan zien. We hebben daarover gebrainstormd en kwamen 
allemaal tot de conclusie om zo wie zo voor poster/abri‟s te gaan. Dit omdat deze vorm van 
promotie ten eerste goed te betalen is en ten tweede dat het aantrekkelijk en opvallend is om 
te zien. Onze posters zijn te vinden bij verschillende bushaltes, verenigingen en bijvoorbeeld 
langs fietsroutes. Omdat ons dit niet genoeg leek hebben we als tweede vorm gekozen voor 
flyers. Ook deze zijn naar onze mening makkelijk en duidelijk. Ze zijn makkelijk uit te delen of 
weg te leggen. Je kunt ze bijvoorbeeld bij apotheken, supermarkten of bij verenigingen 
neerleggen. Het stelt niet veel voor, maar toch kunnen flyers heel goed zijn als 
promotiemateriaal en wij vonden het goed aansluiten op onze doelgroep. De flyers worden 
uitgedeeld door onze promoters die onder andere te vinden zijn op straat, bij verschillende 
activiteiten zoals fietsvierdaagse. 
Ook hebben we een aantal kleine vormen van merchandise. Nuttige accessoires zoals 
rugzakken, bidons en kilometertellers. Dit zijn enkele vormen van onze promotie. 
 

Tijd 
 
De duur van onze promotie is niet bekend. Wij gaan zelf uit van een zo lang mogelijke tijd. 
Dit omdat wij graag voldoende gebruikers willen werven en zo een hechte community op te 
bouwen voor onze doelgroep en andere belangstellenden. De start van de promotie zal 
natuurlijk anders zijn dan na een aantal maanden.  
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Budget en Kosten 
 
Het budget van de promotie bedraagt € 5000,-. Dit lijkt veel, maar het was niet genoeg om 
bijvoorbeeld een tv reclame te houden. 
We moesten dus alternatieven zoeken en dit is gelukt. Onze manieren van promoten waren 
zoals al eerder uit is gelegd het uit delen en neerleggen van flyers. Daarnaast het ophangen 
van grote posters.  
 
De kosten van het laten drukken van flyers vielen mee naar onze mening.  
Hieronder staat een lijstje met verschillende hoeveelheden en bedragen. Het formaat is nog 
niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk A6/A5 formaat. Deze prijzen zijn afkomstig van 
een online drukkerij. 
 

 

 Flyers 
 
Prijzen A6 formaat: 

 

5000 stuks 10.000 stuks 15.000 stuks 20.000 stuks 

€ 119,00  € 238,00  € 357,00  € 476,00 

 
Prijzen A5 formaat: 

 

5000 stuks 10.000 stuks 15.000 stuks 20.000 stuks 

€ 238,00 € 435,00 € 615,00 € 792,00 
 
 
 
 

 Posters 
 

Deze prijzen komen ook van een online drukkerij. 
 

Posters 1 kleur  

soort formaat grams bedrukking aantal prijs 500+ 

A3 29,7 x 42 cm 115 enkelzijdig 500 105 30 

A2 42 x 60 cm 115 enkelzijdig 250 100   

A2 42 x 60 cm 115 enkelzijdig 500 125 45 

B2 50 x 70 cm 115 enkelzijdig 250 120   

B2 50 x 70 cm 115 enkelzijdig 500 150 55 

A1 60 x 84 cm 115 enkelzijdig 250 160   

A1 60 x 84 cm 115 enkelzijdig 500 195 60 

B1 70 x 100 cm 115 enkelzijdig 250 180   

B1 70 x 100 cm 115 enkelzijdig 500 220 70 

 
Posters worden uitgevoerd in CMYK (Cyaan, Magentha, Geel of Zwart). Voor een 
andere kleur betaald u 20 euro extra. 
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Posters full color  

soort formaat grams bedrukking aantal prijs 500+ 

A3 29,7 x 42 cm 115 enkelzijdig 250 120   

A3 29,7 x 42 cm 115 enkelzijdig 500 133 25 

A2 42 x 60 cm 115 enkelzijdig 250 145   

A2 42 x 60 cm 115 enkelzijdig 500 167 44 

B2 50 x 70 cm 115 enkelzijdig 250 155   

B2 50 x 70 cm 115 enkelzijdig 500 178 45 

A1 60 x 84 cm 115 enkelzijdig 250 275   

A1 60 x 84 cm 115 enkelzijdig 500 309 65 

B1 70 x 100 cm 115 enkelzijdig 250 280   

B1 70 x 100 cm 115 enkelzijdig 500 318 75 

 
Bestanden aanleveren woensdag voor 12.00 uur, vrijdagmiddag gereed. 
 
100 A0 posters, full color op 135MC: Euro 445,- excl. BTW 
Levertijd ca. 7 werkdagen 
 
 
 
We hadden meer informatie over prijzen van promotiemateriaal aanvraag gedaan bij STER. 
Na een lange tijd wachten kregen we een mailtje zonder bijlage. Er was geen tijd meer om 
een nieuwe mail te sturen, dus hebben we dat achterwege gelaten.  
Toch hebben we het voor elkaar gekregen om andere prijzen te ontdekken. 
De bovenstaande prijzen vallen allemaal binnen ons budget van 5000,-. Hier waren wij erg 
blij mee. 
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Hieronder hebben we de promotie vormgegeven. 
 

Flyer 
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Abri 
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Flowchart 
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Wireframes 
 
Hieronder kunt u verschillende wireframes zien van elke pagina die we hebben. 
 

Wireframe homepagina 
 

 
 
 
 
 
Wireframe nieuwspagina 
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Wireframe profiel 

 

 
 
Wireframe forum 

 

 
 
 
 
 



Pagina 22 van 24 

 

Wireframe regstratie 
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Ontwerp Community Site 
 
Het ontwerp van de site is uiteindelijk goed gelukt naar onze mening. Het ontwerp sluit goed 
aan bij ons segment. Hieronder kunt u het eindresultaat vinden. 
 
Dit is de beginpagina van onze site 
 

 
 
 
Registratie pagina 
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Urenverantwoording(Logboek) 

 
 


