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Communicatie 

voor iedereen 



Bij uitstek voor doelgroep bewoners, geldt: 

• Inclusie 

Ambitie/plicht om iedereen te bereiken. 

 

• Superdiversiteit 

Onder meer etnisch-cultureel: meer dan 170 
nationaliteiten. 

 

Communicatie voor iedereen 



Moeilijk bereikbare doelgroepen: 

• Jongeren 

• Lager opgeleiden 

• Antwerpenaars met migratie-achtergrond 

 

 + kruispunt(en) van deze identiteitsaspecten 

 

 

Communicatie voor iedereen? 



Communicatie of product? 

• Deze groepen zijn niet enkel moeilijk bereikbaar in 
communicatie; 

• Idem voor deelname aan evenementen, marktonderzoek, … 

 

Samenspel: 

• Product 

• Prijs 

• Personeel 

• Plaats 

• Promotie 

• … 

 

Communicatie voor iedereen? 
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Diversiteit en 

campagnes 



Beeldvorming aanpassen aan realiteit 

 

Diversiteit en campagnes 



Let op symbolen 

 

Diversiteit en campagnes 

Bv.: geen alcohol op affiches (Bollekesfeest, Winter in Antwerpen). 



Focusgroepen vooraf  

Oog voor diversiteit in kwalitatief onderzoek voor 
hoffelijkheidscampagne. 

Diversiteit en campagnes 



Denk na over kanalen en boodschappers… 

Inzet influencers voor campagnes 10Miles, Winter, 
Verkeersveiligheid, …  

Diversiteit en campagnes 



Poort naar moeilijker bereikbare 
doelgroepen? 

Case:  

influencers voor 

campagne 10Miles 



10 Miles: 

Wat? 

• Jaarlijks sportevenement eind april. 

• 10 Miles, Marathon, Short Run & Kids Run. 

 

Event met breed bereik: 

• 35 à 40.000 deelnemers + 90.000 supporters (2017). 

• Samen met Sinksenfoor groot Antwerps event dat het 
breedst aanspreekt over leeftijd, scholingsgraad, geslacht en 
origine heen. 

 

Communicatie: door organisator + flankerend door de stad. 

 

 

Context 



Stedelijke campagne 2017: 

• Aanvullend op brede campagne organisator 

• Stad: extra focus op:  

• Vrouwen 

• Antwerpenaars van niet-West-Europese herkomst 

• Affiches met ambassadeurs (“above the line”) 

 

 

 

 

 

• Plus samenwerking met influencers (“below the line”) 

 

 

 

Campagne 



Influencers? 

• Dit zijn mensen met een groot persoonlijk netwerk 

• die de kracht hebben om via hun mening anderen aan te 
zetten tot actie. 

Definitie van Carole Lamarque, ‘Influencers’ (2017). 

 

In het kader van communicatie & diversiteit: 

• mensen die onze boodschap op hun eigen profiel of blog 
brengen, 

• voor hun persoonlijk netwerk, 

• en zo andere bewoners bereiken dan de klassieke campagne. 

 

 

 

Campagne 



Maar hoe? 

• Nieuw  (er was geen kader) 

 

• Eerst via eigen contacten. Learnings: 

• begeleiding is intensief 

• verwachtingen moeten vanaf de start duidelijk zijn voor 
beide partijen 

 

• Nadien via communicatiebureau Allyens (na prijsvraag): 

• rekrutering via hun netwerken 

• volledige begeleiding 

• rapportage 

Ok, influencers dus… 



In samenwerking met Allyens 

Influencers voor de 10 Miles 

Soukaina Bennani (21)   Youssef Challouki (22)     Heidi Wulff (40)            Eva Tuylaers (32)      Ali Khan (29) 

       #soukiruns     #runtogetherruneasy         #shortrun           #mamaopdeloop 



Influencers voor de 10 Miles 



#10MilesTogether 
Samen lopen, doet lopen… 

https://www.youtube.com/watch?v=K_qtcR-kxQ4


15 maart – 23 april 

Totaal budget = 52.725 EUR  

excl interne creatie en eigen outdoor 
 

 

9.880 EUR extra outdoor 2.240 EUR bewonersbrieven 

6.720 EUR online video  3.350 EUR online advertising 

4.760 EUR influencers  22.250 EUR Allyens 
 

 

Campagnebudget 2017 



Aantal posts  

 

Below the line: Influencers 

Soukaina Heidi Youssef Eva

26 26 19 9 
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93 

52 
37 

7 
17 

54 

45 

Facebook Twitter Instagram Snapchat posts

5 €/post 

6 €/post 

14 €/post 

38 €/post 

Elke influencer kreeg 1.000 euro voor het geleverde werk. 

Soukaina, Heidi en Youssef werden bijkomend ondersteund door Allyens. 



Soukaina Heidi Youssef Eva
Views (video's) 4.945 182 2.599 31.732

Shares 16 7 7 0

Comments 224 476 102 367

Likes 3.582 2.506 1.619 11.310

Engagement  

Below the line: Influencers 

0,11 €/engagement 

0,32 €/engagement 0,23 €/engagement 

0,02 €/engagement 

Eva was de meest ervaren influencer. Haar bereik lag heel wat hoger,  
vooral op instagram. #mamaopdeloop was de enige hashtag die door  
derden gebruikt werd (in 15 posts). 

Het doelpubliek van Soukaina, Heidi en Youssef was 
kleiner, maar betrof een publiek dat minder door de 
above the line campagne bereikt wordt. 

 

N.b.: Exclusief Snapchat en Instastories. Hiervoor zijn geen gegevens beschikbaar. 



Evaluatie 

Below the line: Influencers 

Invloed van influencers is onderhevig aan drie factoren: 

Bereik x Engagement x Relevantie 

 

• M.b.t. bereik & engagement scoort Eva veruit het beste, maar 
scoren ook de andere influencers goed gezien hun specifieke 
doelgroep.  

• M.b.t. relevantie is buikgevoel de bepalende factor. Gebaseerd op 
de zelfevaluatie van de vier influencers & het rapport van Allyens 
bleek dit goed te zitten. Enkel Heidi kreeg eens negatieve feedback 
van haar omgeving.  

 

Deze relevantie kan bovendien verklaren waarom de verhouding 
engagement/post bij de 4 influencers zo goed zit. 



Focus op vrouwen + niet-West-Europese bewoners: 

• Geen zichtbaar campagne-effect op deelnemersprofiel. 

 

• Effect influencers-luik: 

• Bereik bij doelgroepen die we minder aanspreken met 
klassieke media-inzet 

• Maar, blijft klein… 

• Wel: bouwen aan vertrouwen? 

  hoe bestendigen? 

 

• Rol van andere factoren? 

Bv. prijs? (geen brede communicatie kansentarief) 

 

 

Resultaten 



Voortzetting & verfijning: 

• Affichecampagne met ambassadeurs 

Oog voor diversiteit. 

• Below the line: (micro-)influencers 

• Om doelgroepen te bereiken die minder worden 
aangesproken door de affichecampagne, zodat ze meer 
deelnemen aan de 10 Miles 

• Vrouwelijk en kortgeschoold 

• Vrouwelijk en 60+ 

• Vrouwelijk en jong 

• Niet-West-Europese origine 

• Relevantie van het netwerk staat voorop!  

• Bereik hoeft niet bovengemiddeld groot te zijn (micro-
influencers?) 

Campagne 2018 



Uitdagingen  

en vragen 



Wanneer influencers inzetten? 

 
• Afhankelijk van de boodschap bekijken welke mediamix je 

het best inzet. Influencer marketing kán er een deel van 
uitmaken. Maar niet voor elke boodschap… 

• Thema’s waar influencers zinvol kunnen zijn: 

• Gedragsverandering  

• Awareness  

• Randvoorwaarden:  

• Denk altijd na over hoe je een lange termijn relatie kunt 
opbouwen met je influencer 

• Goed inbedden in je organisatie (niet ad hoc, maar met 
langetermijn visie) 

• Benoem parameters: 

• Ken het bereik, relevantie, impact van je influencer voor 
je ermee samenwerkt. 

 

Uitdagingen 



Samenwerking? 

• Hoe werken andere stedelijke bedrijfseenheden (jullie) met 
mensen uit doelgroepen? 

• Samenwerking mogelijk? 

Vragen 



Stad Antwerpen 

Ondernemen & stadsmarketing / Marketingstrategie 

Milan Rutten 

www.antwerpen.be 


