
De Drempel van Jan 

Een verhaal over communiceren met ouderen 



Om te starten 

2 

 

 

Wie richt zich met zijn 
werkzaamheden al op de 

doelgroep ouderen? 

 
Wanneer ben je ‘een oudere’? 



Als aftrap…… 

3 

Delen van nieuwe inzichten/ontwikkelingen 
rondom het verleiden van ‘mensen’ tot het 
aanpassen van hun woning 
 

• de Drempel van Jan 

• twee voorbeelden 

• een wegwijzer voor de toekomst 
 

Heeft u vragen?  
 



De aanleiding…… 
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50-plussers in cijfers…. 
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6,3 miljoen 
50-plussers 

 

75% 
van het vermogen 

 
 

83% 
dagelijks online  

 
 

e-bike 
redding fietsindustrie 

 

gemiddeld 53 
jaar 

opa of oma 
 

75% 
van de nieuwe auto’s 

 



Even opwarmen……..een quiz 
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Hoeveel procent van de 50-plussers….. 

 staat positief in het leven 

 woont alleen 

 bereidt zich niet voor op moment dat  
gezondheid achteruit gaat 

 weet niet wat zorg gaat kosten als men 
het nodig heeft 

 wil misschien verhuizen? 

 



Even opwarmen……..een quiz 
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60% wil misschien nog verhuizen 

6% wil binnenkort verhuizen 

 



Heeft u al verleid?? 
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Heeft u/Is binnen uw gemeente al aandacht 
besteed aan het verleiden van mensen tot het 
aanpassen van hun woning? 
 
Of…. 
 
Heeft u in uw eigen omgeving al iemand die u 
dierbaar is verleid? 
 
Of… 
 
Uzelf verleid? 
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Over de verleiding 
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Ingrediënten 
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 doelgroep 55+/65+/75+ 
 eigenaar-bewoners en huurders 
 met lokale partijen wwz en 

belangenbehartigers 
 veel communicatiekanalen ingezet 

 folders, (eigen) website, h.a.h, advertenties, posters, 
informatiemarkt, presentaties bijeenkomsten 

 raakvlakken met lopende trajecten (GGD, 
preventief huisbezoek, ouderenadviseur, 
keukentafelgesprek Wmo) 

 woningtest en vrijwillige woonadviseurs 
 ondernemers (begint op te komen…) 
 stimuleringsregeling 

 



Observaties 
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 veel inzet van mensen en organisaties 
om anderen in de actie te krijgen 

 zoektocht naar de meest effectieve 
methode > kritische succesfactoren? 

 kopiëren goede voorbeelden = 
verleidelijk, maar geeft geen garantie 

 bewustwording prima, actiebereidheid 
wisselend 

 

 



De Drempel van Jan 
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 marktonderzoek naar klant van de toekomst 
doel: bruikbare input voor strategische keuzes 

 door ogen van ouderen (50+) naar wonen, zorg 
en welzijn kijken 

 ruim 3100 respondenten 
 

 verdieping onder ruim 1200  respondenten 

 houding ten aanzien van woningaanpassingen  

 



De quiz gaat verder…… 
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….over woningaanpassingen. Hoeveel procent? 

• is van mening dat zijn woning geschikt is om 
voor altijd te blijven wonen 

• vindt zichzelf verantwoordelijk voor het 
aanpassen van de woning 

• wil informatie over woningaanpassingen 
ontvangen op moment dat men problemen 
ervaart 

• vindt het altijd goed om te weten wat beter 
kan 

 



Aantal opvallende zaken 
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 reden voor aanpassen zijn primair: 

onafhankelijkheid, regie over leven en 
teruglopende gezondheid 

 preventie leeft onvoldoende, men 
handelt vaak pas uit noodzaak 

 leeftijd speelt geen significante rol 

 men is meer bereid te investeren dan 
we wellicht denken 



Aantal opvallende zaken 
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 51% is niet van plan de woning aan te 

passen 

 onduidelijkheid over kosten speelt hierbij 
onder andere parten 

 30% wil wel aanpassen en 18% heeft het 
al gedaan 

 chronische aandoening / beperking 

 voorbereid op de toekomst 

 gemak/comfort 



Doelgroep in 5 segmenten 
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Van algemene feiten over een hele grote 

groep....  

 

……naar een segmentatie die richting  

kan geven aan uw communicatieplan met 
betrekking tot uw diensten 



Segmenteren? 
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Wie heeft er nagedacht over een 
doelgroep(segmentatie)  

of  

maakt gebruik van een segmentatie? 



De vijf segmenten 
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 Actieve levensgenieters 

 Traditionele senioren 

 Vrijwilligers/mantelzorgers 

 Zelf (zorg)uitzoekers 

 Zorgontvangers 
 

Elk segment is uitgewerkt in een profiel  
instelling/houding/mentaliteit, bepalende momenten, 
zorg&gezondheid, geld&inkomen, wonen en tips voor 
communiceren over woningaanpassingen 



Traditionele senior 
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Kenmerken: 

• behoudend, conservatief, fatsoenlijk, gewoon,  

• rustig, nuchter 
 

Over Sietse (73) 

• bescheiden, niet op de voorgrond 

• harde werkers tot aan het pensioen 

• altijd zuinig geleefd 

• huis is bijna afbetaald 

• traditionele mediagebruikers 

• lezen vooral de krant 

• huisarts is eerste aanspreekpunt 
  

Belangrijk bij communiceren 

• voorkeur voor ‘senioren’ 

• gevoeliger voor financiële prikkels 



Vrijwilliger/mantelzorger 
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Kenmerken: 

• sociaal, gezellig, extrovert, betrokken  

• hulpvaardig, zingeving, actief, nuchter, gewoon,  

 

Over Els (58) 

• leven staat in het teken van zorg voor partner 

• combineert vrijwilligerswerk met mantelzorg 

• zolang zij gelukkig zijn is Els dat ook 

• krijgt veel hulp van de thuiszorg 

• denkt na over verhuizen nu de gezondheid van haar man 
verslechtert 

 

Belangrijk bij communiceren 

• overwegent vrouw, vraagt om feminiene toon 

• doen aanpassingen niet direct, maar wel snel, en vaak 
voor ander 

• huisarts belangrijk 



Twee voorbeelden….. 
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Gewoon Gemak (start in 2009) 

• Elburgse campagne opgeschaald naar Regio Noord Veluwe 

• voor huurders en eigenaar-bewoners 

• Gewoon, Meer en Grootste Gemak 

• in Elburg ook doorontwikkeld voor dementie (2013) 

• nu daar eerste stappen voor psychiatrie 

 

 

Mijn Thuis in Montferland (start in 2011) 

• voor huurders en eigenaar-bewoners 

• vooraf veel aandacht voor communicatiestrategie 

• informatie in thema’s aangeboden 

• stimuleringsregeling  

• actief netwerk / samenwerking 

• goede inbedding in gemeentelijk beleid 

 
 

 



Visie Verkroost Advies 
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Durf te kiezen! 

 

Focus op doelgroepsegment(en) die passen 
bij organisatie en gemeenschap 

• met juiste snaar 

• met bijpassende kanalen 

 



Wegwijzer 

23 

 

 
Twee-sporen 

 Preventie:  belangrijke partner ondernemers 

 Problemen:  belangrijke partner signaleerders 
(zorg, gemeente, mantelzorger) 

 
 Energie uit reuring 

 Slim verbinden  

 
 

Praxis+ 
Thuiscomfort.nl 



En hoe moet het verder met Jan? 
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1. Bepaal of Jan uw klant is 

2. Wek Jan tot leven > werk profiel uit 
vanuit de kennis in de marketingtoolkit 
en vanuit uw eigen ‘Jan-nen’ 

3. Richt uw communicatiestrategie zo in 
dat Jan overtuigd is 

4. Toets uw plannen bij uw eigen ‘Jan-nen’ 



Ook namens Jan, Els en Sietse 
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Succes! 
Meer informatie? 
Sabine Verkroost info@verkroostadvies.nl   06 46285024 
Henk Langes  h.langes@gelderland.nl  026 3599761 



Informatie / instrumenten 
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 Kennisdossier Opplussen Nieuwe Stijl (publicatie Drempel van Jan hier o.a. te vinden) 
Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg 
www.kcwz.nl/opplussen 

 Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag 
www.Platform31.nl 

 Leskist Gemakkelijk Wonen 
www.leskistgemakkelijkwonen.nl 

 Leidraad Opplussen  
(provincie Gelderland, 2011) 

 Draaiboek Uw huis uw toekomst  
(provincie Utrecht, 2010) 

 projectwebsites van lokale projecten 
 publicatiereeks 50+  

www.bindinc.nl/kenniscentrum/50-plus-onderzoek 
 Informatie over Woontechniek (domotica) 

www.woontechniekhulp.nl 
 Thuiscomfort.nl 

Website over aanpassingen opgezet door Technische Unie 
 Standaard voorbeeldteksten voor gemeenten (binnenkort beschikbaar via VNG/BZK) 
 Online instrument Huistest 

www.huistest.nl 
 Online instrument Blijvend Thuis 

www.blijvendthuis.nl 
 


