
Communicatieplanning  afkoppelen in Son en Breugel 2020 

1. Communicatiedoelstellingen 

In de voorlichtingscampagne zijn de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 leidend. 

We leggen het verband tussen het voorkomen van hittestress, verdroging en wateroverlast om zo 

schades en onnodig gevaar voor de volksgezondheid in de toekomst te voorkomen. Na afloop van de 

campagne weten de doelgroepen van de noodzaak en mogelijkheden om af te koppelen, wat het hen 

oplevert, zijn ze bereid om het regenwater op eigen terrein af te koppelen en gaan (met een 

financiële prikkel) aan de slag om dit te realiseren.  

2. Strategie 

De benadering bij de twee verschillende groepen in het dorp zijn: financiële prikkel en 

onderbouwing van cijfers versus gezamenlijk gezellig moment met buurtgenoten waar het 

onderwerp om de hoek komt kijken. Terwijl het niet zo letterlijk genoemd wordt. Vooral het eigen 

voordeel rondom huis wordt benadrukt. Het is belangrijk dat we het leuk en aantrekkelijk maken.  

Ambassadeurs  

Binnen de gemeente kunnen we enthousiaste inwoners (die al afgekoppeld hebben) als 

ambassadeur inzetten. In de krant, social media etc kunnen zij hun persoonlijke verhaal vertellen.   

Afkoppelteam: Son en Breugel Verbindt, Jean-Paul (gemeente), Erik (waterschap), Bart Swinkels 

(Hovenier). 

3. Doelgroepen 

In Son en Breugel is er een verdeling in de manier waarop de mensen tegenover dit onderwerp 

staan: ver-van-mijn-bed-show versus sceptische criticus (zie bijlage). Deze groepen hebben allebei 

een eigen benadering.   

• Huiseigenaren 

Secundair: 

• Ondernemers (bijv. hoveniers, loodgieters, installateurs, bouwmarkten) 

• Gemeenteraad 

• Pers (lokaal en landelijk) 

4. Boodschap 

Doelgroep ver-van-mijn-bed-show: 

Op een leuke manier, samen met de mensen in de buurt, werken aan een prettig woonomgeving 

door bewustzijn te creëren. Dan is het mooi meegenomen dat je ondertussen ook iets kunt doen om 

voor te bereiden op overstromen en de overlast voor je buurt te beperken.  

Doelgroep sceptische criticus:  

Wateroverlast is een risico waar je niet dagelijks bij stilstaat. Maar het kan wel vervelende gevolgen 

hebben voor jezelf. De gemeente Son en Breugel wil u daarbij helpen en daarom ontvangt u een 

subsidie van € 300,- van ons  + €300,- van het waterschap voor de eerste 300 inwoners, dus €600,- in 

totaal. Daarnaast ontvangt u tot 2029 een korting van € 50,- op de gemeentelijke rioolbelasting als u 

het water afgekoppeld heeft.  



 

5. Middelen 

 

 Wat Wanneer Wie Kosten Opmerking 

� Afspraken 

samenwerking Son en 

Breugel Verbindt 

 

Februari 

2020 

JP en KB en 

SBV 

-  

� Leefstijlvinder via Ons 

water.  

5 februari 

2020 

KB - leefstijlen ontdekken en middelen daarop afstemmen. 

 Persbericht “Verlening 

subsidie en korting 

afvalstofheffing” 

12 februari 

2020 

JP/KB - Bewust versturen rondom belastingaanslag, voor herhaling van de 

boodschap. 

 Brief met extra 

attentie voor 

afkoppelen bij 

belastingaanslag 

28 

februari? 

JP/KB/BM en 

bureau 

  

 Website > 

afkoppelcoach 

toevoegen (bij 

subsidie over 

afkoppelen) 

 

Februari 

2020 

(23 maart 

gaat 

nieuwe site 

live) 

KB -  

 Persberichten Hele jaar KB  Gedurende het hele jaar zichtbaar blijven op de website en 

MooiSonenBreugel krant met berichten over afkoppelen (voorbeelden laten 

zien etc). 

 Youtube-filmpjes over 

afkoppelen  

Maart/april  Budget nodig 

bij 

uitbesteden. 

24 febr heb ik 

Instructiefilmpjes op Youtube om te laten zien hoe afkoppelen in z’n werk 

gaat. Laten zien dat het niet zo moeilijk is als mensen misschien denken. 

Naar deze filmpjes kan verwezen worden op informatieavonden, in brieven, 

de website etc. 



een afspraak 

met 

filmmaker. 

Voorbeeld van duidelijke filmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIGVCPa6Ubs (belgie) 

https://www.youtube.com/watch?v=ytpvmpotxmY (gemeente Apeldoorn) 

 Facebookcampagne 

 

 KB Vanaf €35,- Betaalde campagne om afkoppelen te promoten. Verschijnt in tijdlijn als 

advertentie. We kunnen zelf doelgroep bepalen. Adverteren kan al vanaf 

€35,-. 

 Info-avond 

organiseren 

Maart & 

september 

SBV en JP en 

KB 

 - Eventueel overdag (zaterdag) met leuke kinderactiviteit erbij.  

- Informeren bij waterschap Dommel en Aa en Maas om spullen (zie 

hieronder) te lenen.  

 Regentonnenactie met 

regenton graveren.  

April  SonenBreugel

Verbindt (JF 

niet 

enthousiast) 

-Informeren bij waterschap de Dommel wat de mogelijkheden voor subsidie 

zijn voor de regentonnenactie. 

- contact opnemen met lokale tuincentra om hen om subsidie/bijdrage te 

vragen 

 

 
 Foto’s van 

ambassadeurs 

(afgekoppelde huizen) 

maken en met 

persoonlijke tekst 

verspreiden in lokale 

media/social media 

  Son en Breugel 

Verbindt 

 

 Nieuwe inwoners in 

welkom brief of –

fietstocht attenderen 

op afkoppelen.  

 Communicatie -  



 Afkoppelwolken 

verloten + Willy de 

watercoach die de 

regenpijp komt 

doorzagen en de wolk 

ophangt.  

   

Of met de zon van het gemeentelogo. Na regen komt 

Sonneschijn.  

 Aansluiten bij 

activiteiten in het dorp 

en middelen van het 

waterschap gebruiken: 

- Watertafel 

(dommel) 

- VR-bril (Aa en 

Maas) 

- Educatief 

programma in 

ontwikkeling  

- Maquette van 

groene tuinen 

(AM) 

- Klimaat Kate 

(AM) 

 

  gratis 

 
Watertafel 

 Maquette 

 Klimaat kate 

 
Virtual reality: vlucht door groene en versteende tuinen. 

      

 Dag van de 

duurzaamheid op 

scholen Regenbouw, 

Juni SonenBreugel

Verbindt 

 Middelen van het waterschap inzetten 



Harlekijn en de Ruimte 

 Aanhaken bij 

burendag 

September 

2020 

Son en Breugel 

Verbindt 

 Gratis vlaai + verhaal over afkoppelen. 

 Aanhaken bij 

activiteiten van 

groepen van Son en 

Breugel Verbindt:  

Kindervakantieweek 

(Ton van Vlerken) 

 

   Son en Breugel Verbindt: Svp aanvullen welke activiteiten er in het dorp zijn.  

 Scouting Dun M     

 Duurzaamheidsprijs december    

 

Nieuwe ideeën ivm corona: 

- Meerdere filmpjes (diverse afkoppelvoorbeelden, complexer en eenvoudig. Hoe koppel je af, stappenplan. ) 

- Starterskit weggeven (zaag, bocht, wat-heb-je-nog-meer-nodig?) 

- Collega’s via intranet stimuleren om af te koppelen en te laten zien hoe ze dat gedaan hebben. (is Jan al afgekoppeld? En bram?) 

- Contact met bouwmarkten met vraag of je afkoppelhoek in willen richten 

- Lijst met website met namen en foto’s van materiaal dat je nodig hebt om af te koppelen.  

- Regentonnenactie via waterschap? 

Waarom is watercoach geen betaalde baan? We willen professionaliteit uitdragen.  


