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Waar gaat het over?
Iedere gemeente kent regelingen voor ondersteuning aan inwoners  
met een laag inkomen of die weinig te besteden hebben als gevolg  
van schulden. Veel mensen die deze regelingen zo goed kunnen 
gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Met de campagne  
‘Rondkomen in …’  willen we daar verandering in brengen. In de 
gemeente Lochem is deze campagne met veel succes geïntroduceerd,  
en wellicht is het ook interessant voor uw gemeente!

Het doel is dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. De regelingen  
zijn er niet voor niets. Inwoners moeten weten welke regelingen er zijn.  
Maar niet minder belangrijk: het moet makkelijk(er) gemaakt worden om 
te checken of je ervoor in aanmerking komt en ook hoe je het aan kunt  
vragen. We willen de drempel verlagen om contact op te nemen met de 
gemeente. Het gebruikmaken van de regelingen die daarvoor gemaakt  
zijn, is niet iets om je voor te schamen!

Naast mensen met een laag inkomen, is de campagne ook gericht op de 
mensen die dicht om deze groep heen staan zoals buren, leerkrachten,  
ouders van klasgenoten en sportcoaches, maar ook kerkelijk werkers, 
huisartsen en andere hulpverleners en verwijzers. Zij signaleren vaak  

wat er nodig is en kunnen helpen om dat bespreekbaar te maken. Hen  
willen we voorzien van informatie en tools om de regelingen bij de  
juiste mensen onder de aandacht te brengen.

Aanpak: Communicatieconcept gecombineerd met een online rekentool
Voor de herkenning stellen we voor om alle regelingen (van gemeente  
maar ook de overige regelingen zoals de kledingbank, voedselbank etc.) 
samen te brengen onder een gemeenschappelijk label (in woord en beeld). 
Door dit communicatieconcept worden de verschillende activiteiten sterker, 
zichtbaarder, wordt herkenning opgeroepen en winnen we daarmee aan 
effectiviteit. 

De online rekentool is enorm handig om te checken welke regelingen of 
voorzieningen voor jou bedoeld zijn. De regelingen waarvoor jij in aanmerking 
komt worden getoond en er wordt uitgelegd hoe je ze kunt aanvragen.
Alle teksten, regelingen en bedragen zijn aan te passen op uw gemeente.

Voor de communicatiecampagne zetten we een breed, maar wel op elkaar 
afgestemd, pakket aan middelen in. Offline en online middelen vullen  
elkaar dan naadloos aan en zo zorgen we ervoor dat alle doelgroepen  
bereikt worden.
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In de gemeente Lochem is deze campagne al met veel succes ingezet. 
We werkten hierbij heel nauw samen met het platform Minimabeleid 
en ook met vertegenwoordigers uit de doelgroep zelf. In de eerste 
twee weken werd de rekentool al 400 maal ingevuld! 

Een duidelijk beeldmerk (doe de check) als toevoeging op de huisstijl van  
de gemeente zorgt voor de herkenning. 

Via een korte link: www.checkwaarjerechtophebt.nl kom je direct op de 
juiste plek binnen de website van de gemeente waar je alle informatie kunt 
vinden. Ook de rekentool heeft daar een plek. Deze rekentool kan in principe 
op iedere website worden getoond, door middel van een zogenaamde iFrame.

Case: Gemeente Lochem
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Abriposters

Waaier voor verwijzers
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Flyer

Animatiefilmpje ‘Check waar je recht op hebt’



Roll-up banier
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Website
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Stoppertje in de regionale krant

Free publicity 
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• projectplanning / coördinatie communicatiecampagne
• inventarisatie juiste gegevens en contactpersonen
•  afstemming en overleg met lokale partijen zoals wijkteams,

voedselbank, etc.
•  vormgeving /ontwerp beeldmerk en realisatie middelen

passend bij de stijl van de gemeente
• opzet en realisatie online rekentool

Hierbij werken we natuurlijk heel graag nauw samen met team communicatie 
van de gemeente en ook met de gebruikelijke leveranciers. 

Interesse? 
Neem dan contact op met Bertien Koopman, Senior Adviseur 
T 06 6 24 12 88 74
E bertien@vankeijzer.nl

Wat kan Keijzer hierin betekenen:



apeldoorn
enschede
maastricht
utrecht


