Gezonde Leefstijl campagnewijzer

Een gezonde leefstijl: voor wie en waarom
Een gezonde leefstijl
Het klinkt als een grote stap.
Echter kleine veranderingen in je leefstijl dragen bij aan
een goede weerstand. Al binnen een paar weken kunnen ze
effect hebben op je immuunsysteem. En als je gezonder leeft,
zit je vaak lekkerder in je vel: je voelt je energieker.

Voor wie
• Mensen met (licht tot gemiddeld) overgewicht.
• 35-65 jaar.
• Lage/middelbare opleiding.

Waarom
• 50% van de Nederlanders heeft overgewicht.
• 15% heeft obesitas.
• Belangrijke veroorzaker van ziektes zoals hart- en vaatziekten
en diabetes type II.
• Overwicht leidt ook tot zwaarder ziekteverloop van
bijvoorbeeld het coronavirus.

Campagne
De campagne ‘Fit op jouw manier’ laat zien hoe je met
kleine stapjes een gezondere leefstijl kunt ontwikkelen.
De doelgroep ervaart vaak veel weerstand rondom
gezond leven:
{ ‘Ik kan dit niet’
{ ‘Ik lust dit niet’
{ ‘Ik doe dit niet’
‘Fit op jouw manier’ neemt deze afwijzingen als vertrekpunt. Er zijn immers ontelbare manieren om gezonder te
leven, en juist daarom blijft er altijd wel één manier over
die wél bij jou past.
Misschien zijn sommige adviezen niks voor jou.
Geen probleem!
Er zijn genoeg andere mogelijkheden om gezond bezig
te zijn die wél aansluiten bij jouw leven.

Twee fases
Fase 1: Aanmoedigen
• Inspireren met verschillende tips.
• In iedere communicatie-uiting zitten tips
die niet/wel bij jou passen.
• Probeer gewoon eens iets gezonds uit.
Fase 2: Motiveren
• Verdiepende laag: motiveren het vol te houden en een
nieuwe routine te creëren.
• Rolmodellen en ervaringsdeskundigen die aansprekend
zijn voor de doelgroep laten zien op welke manier zij
gewoontes in hun leefpatroon hebben ingepast en
wat dit fysiek en mentaal heeft opgeleverd.
• We vergroten het vertrouwen in het eigen kunnen.

Campagnemiddelen
narrowcasting

posters

radio
Radiocommercial 1
Eet ‘ns van een kleiner bordje
- Die heb ik niet
Ga voor de televisie sporten
- Dat lukt me niet

digital out of home

Ruil dat biertje voor een frisje
- Nu even niet

tvc’s

Of haal eens lekker vette visjes
- Ja, waarom ook niet

social videos

Er zijn ontelbare manieren om fitter
te worden. Vind wat bij jou past op
fitopjouwmanier.nl

Radiocommercial 2
Laat de waterkan op tafel staan.
– Die heb ik niet.

website

Raak gewoon een keer je tenen aan.
– Dat lukt me niet.
Snack tomaat als tussendoortje
– Dat lust ik niet.

socials

Of neem die boterham volkoren
– Ja, waarom ook niet.

Er zijn ontelbare manieren om fitter
te worden. Vind wat bij jou past op
fitopjouwmanier.nl

Hoe kan jij aan de slag?
De campagne wordt pas echt een succes als het een
landelijke beweging wordt. De campagne biedt veel
aanknopingspunten om lokaal door te vertalen, met eigen
tips, situaties en relevante rolmodellen. Zodat we zoveel
mogelijk mensen bereiken voor wie dit nodig is.
Ben je enthousiast geworden over de campagne en wil je
er in jouw organisatie ook mee aan de slag?
We denken graag mee hoe we kunnen ondersteunen.
Vragen? Stuur een mail naar s.masullo@minvws.nl.
Een gezondere leefstijl ontwikkelen is belangrijk. Juist nu.
De campagne is tot stand gekomen met hulp van o.a. het
Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum
en het RIVM. En wordt gesteund door organisaties, zoals
GGD-GHOR.

Mediaplanning
Media Leefstijl-campagne
TV
Radio

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
TV

(analoog & digitaal)

Radio

Out of Home

Out-of-home

(supermarkten, winkelcentra, OV)

Out of Home

(wachtkamerschermen)

Out-of-home

Social

Social

Online display

Online Display

Branded content

Branded content

Huis aan Huis (ntb)

HaH

Search

Search

PR / Free publicity

PR

