
hoe zorgen we er in Hof van Twente voor dat 
particuliere huizenbezitters een duurzame stap 
gaan zetten?

klantreis bewoners



een voorbeeld





diverse vertrekpunten

• bewoners die nog nooit over 
duurzaamheid hebben gedacht, 
en al zeker niet in relatie met 
hun huis


• bewoners die duurzaamheid wel 
belangrijk vinden, maar het 
vooral zoeken in biologisch eten 
of besparen en zuinig zijn


• bewoners die het belangrijk 
vinden, ook wel iets aan hun 
huis willen doen, maar niet goed 
weten hoe


• bewoners die al helemaal om 
zijn en een goed aanbod zoeken



verschillende routes

• welke boodschap voor wie?


• welke hobbels ervaren 
mensen?


• hoe bereik je de mensen op het 
juiste moment?


• welke live events kun je 
benutten?


• wil men collectief of maatwerk?


• wil met DIY of juist ontzorgd 
worden?



Veel expertise & aanpakken in HvT aanwezig



hoe geven we in HvT de routes van de klant vorm?

• kunnen we voor paar doelgroepen de stappen in kaart 
brengen die mensen moeten zetten voordat ze tot vraag 
om offerte komen? 

• en vervolgens, daarin benoemen wat vanuit de partners 
hierin al wordt geboden? 

• met als doel:  

• zicht op totale aanbod en expertise van ieder 

• zicht op wat er eigenlijk nog mist



3 stappen

• wat zijn de belangrijkste doelgroepen die jullie hier 
onderscheiden?  

• beschrijf per doelgroep de life events (koop 
huis,verbouwing, pensioen, kinderen krijgen enz) 

• met welke kanalen: winkels, bank, krant, netwerk in de 
wijk, sportvereniging 

• maak binnen de doelgroep onderscheid tussen bewust, 
onbewust en teken de reis uit: welke stappen zou iemand 
kunnen zetten en komt die onderweg tegen.



programma

• check in


• wat bieden jullie in dit 
verhaal en wat hoop je hier 
uit te halen?


• de drie stappen


• vervolgacties


• check uit



doelgroepen campagne matrix


