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Huis-aan-huis magazine Hof van Sliedrecht - 2016 

 

Aanleiding  

Hof van Sliedrecht is voornemens in juni 2016 een magazine te verspreiden als inlay bij een viertal 

weekbladen van de BDU. In juni 2013 heeft Hof van Sliedrecht (toen nog Drechtstreek) ook een 

katern op deze wijze verspreid. Dit heeft uitstekend bijgedragen aan meer bekendheid en een 

positieve beeldvorming van de serviceresidentie. Met het opnieuw verspreiden van een magazine 

hoopt Hof van Sliedrecht opnieuw een impuls te geven aan meer bekendheid en positieve 

bevestiging van het imago. 

In dit plan beschrijven we onder meer de vorm en invulling van de katern, het verspreidingsgebied, 

de oplage, het advertentieplan, de planning en de kosten . 

Omvang, vorm en verspreiding 

Gekozen wordt voor een magazinevorm (pagina’s van A4 formaat) op 42 grams (kranten)papier met 

32 pagina’s. Daarvan zullen naar schatting circa 5 met advertenties worden gevuld. Naast de voor- en 

achterpagina zijn er dan nog circa 25 pagina’s waar acht à tien thema’s kunnen worden gevuld. Het 

idee is om ook een fotopagina te maken. Verspreiding vindt plaats, als los magazine ingevouwen in 

de krant, naar 83.710 adressen via Kompas Sliedrecht, Kompas  Hardinxveld, Klaroen en Stad 

Gorinchem. Daarnaast zal een extra oplage (3.000 ex.) besteld worden voor eigenhandige 

verspreiding in wijken met veel seniorenen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Bij 

BDU is week 23 (de week van 6 juni) gereserveerd als verspreidingsmoment. 

Thema’s 

Met de thema’s willen we vooral de potentiële huurder (en hun kinderen) triggeren voor het wonen 

bij Hof van Sliedrecht. De lijn van de serie advertenties die Hof van Sliedrecht in 2015 plaatst, wordt 

daarbij voortgezet. De volgende thema’s zouden daarvoor kunnen worden uitgewerkt in de artikelen: 

- Artikel rondom elk van de kernwaarden (comfort, gezelligheid, zekerheid van zorg, veiligheid) 

- Directeur aan het woord (o.a. over voordelen van deze vorm van wonen in deze tijd/schets 

ontwikkelingen) 

- Wethouder  

- Interview met kind van bewoner  

- Activiteiten voor niet-bewoners 

- Culinair 

- Reportage van een activiteit 

- Fotopagina, indruk van ‘wonen bij Hof van Sliedrecht’ (o.a. artist impression die nu wordt 

gemaakt) 

- Zorgwoning/tijdelijke woning 
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- Interview met nieuwe bewoner (dhr. Reitzema) 

- Interview echtpaar waarvan er 1 eigenlijk naar intramuraal wonen moest  

- ‘Rekenvoorbeeld’ over wonen bij Hof van Sliedrecht (inc. info over tarieven) 

- In kader(s) tussen de teksten: 

o Aanmeldmogelijkheid voor digitale nieuwsbrief & voor bezichtiging woning 

o Info over Sleyeborgh 

Advertentie acquisitie 

Het streven is vijf pagina’s te vullen met advertenties. Hof van Sliedrecht en Transmissie voeren in 

overleg de acquisitie hiervoor uit; we gaan uit van aanlevering van kant en klare advertenties. Als er 

advertenties opgemaakt moeten worden, brengt dit extra kosten met zich mee voor de 

adverteerder.  

Hof van Sliedrecht vult de lijst met adverteerders en potentiële adverteerders van 2013 aan met 

eventueel nieuwe potentiële adverteerders. In overleg wordt bepaalt wie Hof van Sliedrecht 

benadert (warme contacten) en wie Transmissie belt/mailt. Transmissie maakt de advertentiekaart 

en een instructie voor de acquisitie. 

Kosten 

Naar verwachting zullen de kosten voor de uitvoering en verspreiding het gehele proces circa 15.000 

euro (excl. BTW) bedragen. Hierin is nog geen post opgenomen voor fotografie; deels maken we 

gebruik van bestaand materiaal, maar er zullen bij diverse artikelen nog wel nieuwe foto’s gemaakt 

moeten worden. Ook kan nog overwogen worden de verspreiding van het magazine te ondersteunen 

met een digitale campagne met banners via de BDU. In bijlage 1 is een globale kostenschatting 

opgenomen. Naar verwachting levert de advertentie-acquisitie cira 4.000 euro op. 

Taakverdeling en planning 

Hof van Sliedrecht neemt voor rekening: 

- het mede bepalen van de thema’s van het magazine  

- het selecteren, benaderen en bereid vinden van bewoners en andere personen die 

geïnterviewd gaan worden 

- het schrijven/aanleveren van een deel van de artikelen 

- het uitvoeren van een deel van de advertentie acquisitie  

- het mede selecteren en verkrijgen van goedkeuring van te gebruiken fotomateriaal 

- het zonodig laten maken van nieuw fotomateriaal 

- het tijdig reageren op aangeleverde  teksten en ontwerpen 

- de eigenhandige verspreiding van het magazine in omliggende plaatsen (zoals hierboven 

genoemd).  
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Transmissie zorgt voor: 

- het coördineren van de ontwikkeling van het magazine  

- het coördineren en deels uitvoeren van de advertentie-acquisitie 

- het schrijven van de meeste en redigeren van alle artikelen,  

- het selecteren en voorleggen van fotomateriaal 

- het begeleiden van het proces van vormgeving.  

Bij de uitvoering zullen verschillende medewerkers van Transmissie betrokken zijn, aangestuurd door 

Antine Alderliesten. Bijlage 2 bevat een voorlopige planning en de taakverdeling.  

 

Transmissie, Antine Alderliesten 

24 februari 2016 


