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WAAROM DIT ONDERZOEK?
Veel senioren lijken zich niet bewust van het belang van voldoende eiwitten voor hun 
vitaliteit. Maar met welke communicatiemiddelen kun je deze doelgroep het beste 
bereiken om hun bewustzijn te vergroten? Daarvoor hebben we in dit onderzoek 
een communicatiestrategie ontwikkeld en geëvalueerd.  

Voorafgaand aan het uitzetten van een communicatiecampagne onderzochten we 
de behoefte van senioren met betrekking tot communicatie over eiwit, de kanalen 
om de doelgroep te bereiken en hoe we de effectiviteit van de campagne kunnen 
aantonen.2

CAMPAGNE EN METHODEN
We hebben de uitkomsten vertaald naar een campagne met bijbehorend commu-
nicatieplan, gericht op 65-plussers in de regio Den Bosch en Sint-Michielsgestel. 
De campagne bestond uit een speciaal ontwikkelde website met informatie over 
eiwit en het belang van eiwit in voeding (www.eiwitwijs.com), advertenties en redac-
tionele artikelen in regionale kranten (bereik: ruim 33.000 senioren), Facebook-
advertenties voor de website (betaald, regionaal bereik: ruim 17.000 senioren), en 
een receptenbundel die kon worden aangevraagd via de website (zie afbeeldingen.). 
De campagne werd uitgevoerd van 6 tot 31 mei 2020. Centraal thema van de 
campagne was ‘Eiwitwijs, gezond en fit met eiwit’. We evalueerden de campagne  
op basis van de website- en Facebookstatistieken, het aantal aanvragen van de 
receptenbundel en de resultaten van een enquête waarin respondenten hun 
 mening over de campagne gaven.

RESULTATEN
Verkeer naar website
De campagne op Facebook zorgde voor het grootste verkeer naar de website:  
in totaal bijna tweeduizend unieke bezoekers. Wanneer er gelijktijdig een kranten-
bericht werd gepubliceerd en een advertentie op Facebook werd geplaatst, nam  
het aantal bezoekers aanzienlijk toe. Die combinatie resulteerde in 862 bezoekers, 
terwijl alleen een redactioneel krantenbericht 65 bezoekers opleverde. In een 
 periode waarin alleen Facebook werd ingezet kwamen er 621 bezoekers.

Aanvraag receptenbundel en enquête 
De interesse voor recepten was hoog. In totaal zijn 544 receptenbundels aange-
vraagd, vooral via de website (84%). Alle aanvragers hebben de evaluatie-enquête 
ontvangen; er zijn in totaal 93 enquêtes ingevuld. Hieruit bleek dat de doelgroep de 
receptenbundel een goed initiatief vond. Op de vraag of men bereid was om meer 
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eiwitten te gaan eten na het lezen van de receptenbundel, gaf het overgrote deel aan 
dit te gaan doen (38% ‘Ja, zeker weten’ en 45% ‘Ja, waarschijnlijk wel’). Verder lijkt 
het erop dat de senioren na het bezoeken van de website en het lezen van de recep-
tenbundel bekender zijn geraakt met eiwitrijke producten. De respondenten waren 
namelijk goed in staat om eiwitrijke producten (kwark, noten en peulvruchten,  
vis en vlees) te benoemen. De geënquêteerde senioren vonden de receptenbundel 
inspirerend en duidelijk. Wel gaven ze aan behoefte te hebben aan meer diversiteit 
in recepten, zodat ze ook met een dieet of andere aangepaste leefwijze gebruik 
kunnen maken van de receptenbundel. Tot slot gaven veel respondenten aan dat  
ze de voorkeur gaven aan een printversie van de receptenbundel. 

SYNERGIE VAN ONLINE EN OFFLINE
Om senioren bewuster te maken van een betere eiwitinname is een communicatie-
strategie van elkaar versterkende offline en online communicatiemiddelen (zoals 
Facebook) effectief. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van recepten een aan-
trekkelijke manier is om senioren te inspireren en te motiveren om meer eiwit te 
eten. Het aanbieden van recepten zorgt ervoor dat senioren bekender raken met 
producten die veel eiwit bevatten. Hierdoor neemt hun kennis over het onderwerp 
toe. Het is bekend dat kennis één van de factoren is die gedrag bepaalt en mogelijk 
kan leiden tot een verandering in gedrag; in dit geval een hogere eiwitconsumptie.3
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