Reisverslag Midden - Fryslân
DBZ Strategische Creatie

GEWOAN
BERIKBER
Samen Slim Onderweg

OM TE KOMEN TOT ONS ADVIES HEBBEN WE VELE
ACTIES ONDERNOMEN EN MIDDELEN INGEZET. HET
WAS ONMOGELIJK OM ALLES TE VERWERKEN MAAR
MIDDELS DIT REISVERSLAG DOEN WE TOCH EEN
DAPPERE POGING.
Veel reisplezier

Bekijk onze reis

Het reisverslag: onze activiteiten
START: JULI 2018

Onderzoek

Eerste verkenning
van het gebied
Midden-Fryslan
AUGUSTUS 2018

Onderzoek

Samen slimmer
onderweg: Eerste
ontwerp uitdaging
in kaart
SEPTEMBER 2018

Werkwijze

Kennismaken met
de aanpak van DBZ

Kick-off

Liftend naar de
aftrap van het
project

OKTOBER 2018

Facebook Post

Op zoek naar
Rayonhoofden

Deelnemers

Femke deelt de
Butengewoan
Berikber awards uit
aan het begeleidingsteam

Jelle

Ate

Hannelore

Team Sudwest
Fryslan

Gerard

Grapje

SWECO wilde onze
award stelen ;)
70

Dorpen

30.884
Inwoners

441 Km2
Een paar feiten over Midden-Frys
lân

Onderzoek

Femke gaat op pad
naar alle dorpen om
posters op te
hangen

Boekenhuisje
Blessum

Prikbord
Weidum

Prikbord
Jellum

Linked-In post

We zijn nog steeds
op zoek naar
Rayonhoofden!

NOVEMBER 2018

Team DBZ

Een hele gezellige
teamfoto!
Planning

De globale
planning die we
schetsten...
Onderzoek

Alle buslijnen
Midden-Fryslân in
kaart gebracht

GEWOAN
BERIKBER
Samen Slim Onderweg

Reis ook met ons mee
naar een BûtenGewoan
Berikber Fryslân...
Femke, Richard en Daan van DBZ begeleiden de inwoners van Midden-Fryslân
op weg naar nieuwe en slimme mobiliteitsoplossingen. Reist u mee?
hallo@dbz.frl

Aan BûtenGewoan Berikber werken:

In opdracht van:

0512 34 09 10

Advertentie

Advertenties voor
in de lijnbussen
van ons gebied

butengewoanberikber.frl
Aan BûtenGewoan Berikber werken:

Advertentie

In opdracht van:

1.192.245

Vertoningen Online marketing
uitingen die bijdroegen aan
de bekendheid van
BûtenGewoan Berikber

Bannerset
ontwikkeld voor
Facebook
advertenties en
Google campagne

Onderzoek

Verzameling van
bezochte dorpen in
november

Prikbord
Loënga

Welkomstbord
Hidaard

Prikbord
Tzum

Print

Facebook post

Deelname kaart
ontwikkeld voor
alle inwoners die
meedoen

Rayonhoofden en
begeleidingsteam
komen samen in
Easterein
Website post

Facebook post

Nieuwe data van
de inwonersbijeenkomsten
bekend gemaakt

Enquete online
gedeeld op de
website en onze
facebook

Print

Enquete kaartjes
ontwikkeld voor
verspreiding in de
dorpen

Goeie, ek ik bin
BûtenGewoan Berikber!
Denk mee over de bereikbaarheid van jouw woonplaats en het
platteland van de regio Midden-Fryslân.
Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten.

Vul de enquête yn op:

www.research.net/r/butengewoanberikber

Advertentie

Advertentie in
lokale kranten
zoals...

Linked-In post

Netwerk meenemen
in de reis die we
afleggen

Krant artikel

Artikel in de lokale
nieuwsbrief het
middelpunt fan
Fryslân

Goeie,
Facebook post

Introductie van de
doarpsfiets met
instructieblad

BERIDER FAN DE DOARPSFIETS
:DWǆMQGDWXPHWRQVPHHǆHWVWQDDUHHQ
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Aan BûtenGewoan Berikber werken:

Facebook post

Rayonshoofd Evert
op de fiets langs
de dorpen met
posters en flyers

5LFKDUG=ZDUWV

Daan de Beer

%¼WHQ*HZRDQ%HULNEHULQKHWNRUW
%LQQHQ KHW SURMHFW %¼WHQ*HZRDQ %HULNEHU
RQGHU]RHNW GH 3URYLQVMH )U\VO£Q KRH KHW
EHVWDDQGH EXGJHW YRRU RSHQEDDU YHUYRHU
VOLPPHU NDQZRUGHQ EHVWHHG :H ]LMQ RS ]RHN
QDDULGHH¬QZDDUPHHZHKHW)ULHVHSODWWHODQG
EHUHLNEDDU NXQQHQ PDNHQ HQ KRXGHQ (Q GDW
ZLOOHQ ZH QLHW DOOHHQ GRHQ ZDQW ZLH KHEEHQ
HUQXPHHUNHQQLVYDQKXQHLJHQOHHIRPJHYLQJ
GDQGHLQZRQHUV]HOI"8GXV
In opdracht van:
Aan BûtenGewoan Berikber werken:

In opdracht van:

DECEMBER 2018

Website post

Facebook post

Richard haalt de
doarpsfiets op bij
Friesland Lease

Dorpsbijeenkomsten extra
informatie op
Facebook

Facebook post

WOLKOM

Evert op weg naar
nieuwe berijder
voor de
Doarpsfiets!

Krant artikel

Nieuwe bannerset
ontwikkeld om A-B
testen te kunnen
doen

Facebook post

Femke onderweg
van Reahûs naar
Boezum

Krant artikel

Doarpsfiets in het
nieuws gebracht
via de lokale
kranten

Bolswarder
Courant

Print

Enquête kaartjes
laten maken om
uit te delen in de
dorpen

Goeie, inwoner van
Midden-Fryslân.
Denk ook mee over hoe uw dorp beter bereikbaar wordt én blijft.
Vul de enquête yn op:

www.research.net/r/butengewoanberikber
Aan BûtenGewoan Berikber werken:

In opdracht van:

Bijeenkomst Westerein

Facebook post

Aankondiging
rayonbijeenkomst
in Witmarsum

Jan Grouwstra, de
varende postbode
van Wommels, was
de enige bezoeker
op de bijeenkomst
in Easterein

Website post

De resterende bijeenkomsten gaan
niet door, nieuw
plan in 2019

Facebook post

Het dorp dat naar
ratio de meeste
enquêtes invult
maakt kans op
€1000,00

Facebook post

Doarpsfiets doorgeven voor het
begin van de kerstdagen

Facebook post

Ook wij hebben
soms vakantie!
Tot 2019 :).

JANUARI 2019

Linked-In vlog

Richard, Femke &
Daan op pad naar
de dorpen
Linked-In Vlog

Daan probeert in
z’n beste Frysk alle
plaatsnamen uit te
spreken...

Facebook post

Aankondiging
dorpsfiets, prijsvraag en enquête
6.765edIn

Views op Link
ect
vlogs over het proj

Naar de dorpen

Pieterdien &
Femke zijn op pad
naar oa. Bears en
Boksum voor leuke
gesprekken

Het kerkje
in Bears

Biljartclub
Boksum

Naar de dorpen

Femke en Pieterdien alweer op pad
naar de dorpen!
Facebook post

Samenvattende
vlog van de
dorpsbezoeken

Naar de dorpen

Ondertussen wordt
er ook nog druk
geflyerd in Tzum
Website post

De eerste
tussenstand van
de ingevulde
enquêtes
Uitzicht

10.884
Flyers, kaartjes en
poster verspreidt

Tussen de bezoeken
door genieten we
van ûs mooie landschap

Advertentie

Aandacht in lokale
kranten zoals van
Wad tot Stad

Facebook post

Netwerk meenemen in de reis
die we afleggen

Facebook post

Femke en
Pieterdien vloggen
nog maar eens!
Website post

Facebook post

Tussenstand van
de win-actie...

800+

Pieterdien op
bezoek bij de
basischolen in
Midden-Fryslân

Inwoners perso
onlijk
gesproken

Uit de vlogjes van...

Een sfeerimpressie
uit alle filmbeelden

Facebook post

Pieterdien & Femke
gaan door weer en
wind. Deze keer
vloggen ze vanuit
Lollum.
Print

De flyers vliegen
de deur uit. Wie
gaat er winnen?

Facebook post

Richard & Femke
weer op pad met
de dorpsfiets

Krant artikel

Paginavullend item
in de Groot Sneek
over ButenGewoan
Berikber

>900 uuZ r

Inzet door DB
en rayonhoofden

Facebook post

Spannum maakt het
spannend. De voorlopige top 5...

Facebook post

Femke op
schaatsen! Weer in
de dorpen voor
promotie
Brainstorm basisscholen

Ook de kleine
inwoners van
Midden-Fryslan
denken met
ons mee

Facebook post

Nog drie dagen om
€1000,00 te
winnen voor jouw
dorp...

De dorpen in

Rayonhoofd Evert
fietst nog fanatiek
langs de dorpen
voor de laatste
enquetes

Website post

De doarpsfiets
verhuist van
tijdelijke eigenaar
naar Reduzum
Facebook post

Een tussenstand
met de top vijf tot
nu toe.. nog heel
even

Facebook post

De allerlaatste dag
om de enquete’s in
te vullen!

FEBRUARI 2019

12se.7n b2e8
reikt

Men

Website post

Femke heeft haar
handen vol aan alle
ingevulde enquetes

Facebook post

Friens is de
winnaar van
€1000,00!
Gefeliciteerd!
Facebook post

Tussenstand om de
tweede plaats..

Facebook post

De laatste dag om
nog een prijs te
winnen voor de
tweede plek

Facebook Post

Spannum is de
runner-up en wint
€500,00!

Uitreiking

FRIENS

Het overhandigen
van de cheque aan
de winnaars van
Friens

SPANNUM
€500,00

MAART 201

9

984
Ingevulde e

nquêtes

Facebook post

Uitkomsten van de
enquete delen op
de Facebookpagina

Website overzicht

BûtenGewoan
Berikber voorstel
teruggeven aan de
deelnemers

