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1. Inleiding 

De Financiële Coöperatie (DFC) is een initiatief van een team van 7 mensen. DFC wil de financiële 

wereld in Nederland veranderen door financiële zaken zelf te faciliteren. Daarnaast hebben zij de 

kernwaarden: helder en simpel, stabiel en bescheiden, samen en medezeggenschap, 

maatschappelijk en verantwoord, en duurzaam en lokaal. Als doel hebben zij: 10.000 leden vóór eind 

2014. Hieruit is de opdracht voor dit project, genaamd ‘Campaign Design’, bedacht. Hoe kunnen wij 

DFC helpen met het behalen van hun doel? In dit campagne voorstel leggen wij dat graag uit. Maar 

wie zijn wij? 

Bekijk ’t Maar is een groep bestaande uit vier Communication & Multimedia Design studenten: Justin 

Hundman, Bilal Hussain, Sinthujan Jeyakumar en Vin Mercelina. Drie van deze studenten (Justin, Bilal 

en Vin) hebben ook eerder aan een schoolproject gemaakt, eveneens met de naam Bekijk ’t Maar. 

Nu zetten wij het bestaan voort met een nieuwe, betere aanwinst: Sinthujan. Wij zijn vooral bekend 

om onze doorzettingsvermogen en creativiteit. 

Wij hopen met dit voorstel een positieve indruk bij De Financiële Coöperatie achter te laten. 

  

    Justin      Bilal             Sinthujan  Vin 
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2. Het concept 

Het concept bestaat uit twee delen: offline en online. 

2.1. Offline 

Onder offline verstaan we alles wat fysiek te benaderen is. In ons geval: de bank, fotograaf, mascotte, 

flyer, laptops en de promotiedames. Het offline-gedeelte noemen wij ook wel de promotiedagen. 

Wat gebeurt er offline?  

De bedoeling is dat er bij locaties waarbij er veel mensen aanwezig zijn, een bank te plaatsen. De 

bank is een ‘green screen’ bank, waardoor de mensen op de bank zélf hun imaginatie kunnen 

gebruiken in hun stemming (dus in hoe ‘serieus’ of ‘gek ‘ zij willen doen). De bank wordt ‘in het 

zonnetje gezet’, waaromheen de fotograaf, mascotte en promotiedames staan. De mensen kunnen 

vervolgens foto op de bank maken. Deze kan door een medewerker met de laptop meteen op 

Instagram geplaatst worden. De mensen die op de foto’s staan, krijgen een seintje waardoor zij de 

foto’s kunnen delen en/of taggen. 

Meer hierover in hoofdstuk 3. Offline. 

2.2. Online 

Onder online verstaan we alles wat op het internet/digitaal gebeurt. In ons geval: social media, de 

campagne website ‘komdrbij.nl’ en de officiële website van DFC. 

Wat gebeurt er online?  

Online kan er via Social Media verschillende activiteiten uitgevoerd worden. Elk ‘kanaal’ van de Social 

Media heeft een eigen richting/bedoeling (zie hoofdstuk 3.3 Social Media). 

Meer hierover in hoofdstuk 4. Online.  
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3. Offline 

Het offline-gedeelte bestaat uit: de bank, foto’s/fotograaf, mascotte, flyer, laptops, promotiedames 

en medewerkers van DFC. Alle voorgenoemde onderdelen zullen nader toegelicht worden in de 

volgende subhoofdstukken. 

3.1. Bank 

De bank is een metafoor in onze campagne. De bank kan de geldbank zijn, maar ook een bank waar 

je op kunt zitten (zitbank). Wij willen dus de ‘zitbank’ als metafoor gebruiken. Voordeel hiervan is dat 

wij deze metafoor meerdere keren kunnen inzetten. Bijvoorbeeld: de transparante bank, de simpele 

bank, dan wel de stabiele bank. Zo kunnen wij, indien de campagne succesvol blijkt te zijn, meerdere 

varianten van deze metaforen op onze promotiedagen inzetten.  

3.2. Foto’s / fotograaf 

Tijdens de promotiedagen worden er foto’s gemaakt. De foto’s worden gemaakt door een fotograaf. 

Vervolgens worden deze op Instagram geplaatst. Zie 3.5 Laptop voor foto’s uploaden, delen, taggen 

voor meer gerelateerde uitleg. 

3.3. ‘Kom’ de Bij (mascotte) 

De bij is de mascotte. Waarom? De bij is immers degene die honing 

aflevert, dus de mascotte is enigszins gerelateerd aan de ‘kern’ van DFC. 

De bij heet overigens ‘Kom’ de Bij, wat een knipoog naar de 

campagne is: Kom D’r Bij. 

Een bij kan er onvriendelijk uitzien, maar niet de DFC bij. 

De DFC bij ziet er namelijk zo uit  

 

  

Figuur 1: De mascotte genaamd 'Kom' de 

Bij 
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3.4. Flyer 

De flyers worden uitgedeeld bij de promotiedagen. De flyers zijn bedoeld om de gedachtegang, van 

DFC bij de mensen die de flyers ontvangen, te behouden.  

De flyer heeft een voor- en achterkant. De voorkant van de flyer ziet er als volgt uit: 

 

  

Figuur 2: Voorzijde flyer 
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De achterkant van de flyer ziet er als volgt uit: 

 

  

Figuur 3: Achterzijde flyer 
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3.5. Laptop voor foto’s uploaden, delen, taggen 

Eén laptop wordt gebruikt voor het uploaden, delen en taggen van foto’s. 

3.6. Laptop voor aanmelden 

Er is één laptop beschikbaar voor direct aanmelden van de bezoekers. Indien het erg druk wordt, 

dan is er altijd nog een laptop als back-up aanwezig. 

3.7. Promotiedames 

De promotiedames worden ingezet om de flyers (zie 3.4 Flyer voor uitwerkingen van de flyer) uit te 

delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Medewerkers DFC 

Als laatst zijn er uiteraard medewerkers van DFC aanwezig. Deze medewerkers zullen uitleggen waar 

DFC voor staat. Ook voor meer informatie en/of vragen, kunnen de mensen bij de medewerkers 

terecht. 

  

Figuur 4: De promotiedames 
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3.9. Het totaalplaatje 
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4. Online 

Het online gedeelte bestaat uit: campagne website (Kom D’r Bij), de website van DFC en Social 

Media. De voorgenoemde onderdelen worden in de volgende subhoofdstukken toegelicht. 

4.1. Campagne website (Kom D’r Bij) 

De campagne website is te benaderen via http://eduweb.hhs.nl/~09054677/dfc-01/ 

Uiteindelijk willen wij een aparte website voor de campagne hebben. Deze website zal 

www.komdrbij.nl gaan heten (is tevens beschikbaar!) 

Een screenshot van de website is op de volgende pagina te zien. 

  

http://eduweb.hhs.nl/~09054677/dfc-01/
http://www.komdrbij.nl/
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Figuur 5: Website van de campagne 
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Onderbouwing website 

Kleuren 

De kleuren die gebruikt zijn, zijn de officiële kleuren van DFC. 

Paars   Geel/oranje 

RGB: 46 41 108 

HEX: 2e296c 

RGB: 251 185 0 

HEX: FBB900 

 

Uitstraling 

Uit onderzoek (interviews) is gebleken dat mensen tussen 18 – 35 jaar vaak behoefte hebben aan 

persoonlijke doch informele websites. Wij hebben getracht deze 2 kernwaarden aan de website te 

koppelen. 

Daarnaast hebben wij geobserveerd dat campagnes ook vaak een mascotte hebben (zoals de leeuw 

bij ING) en tevens informeel zijn. Zulke campagnes zijn mede hierdoor heel succesvol. Dit zijn ook 

de redenen om de campagne én de uitstraling van de website gelijk te trekken onder de term 

‘informeel’. 

Social Media gebruik 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen in Nederland zich steeds vaker op Social Media bevinden. Wij 

kunnen hieruit concluderen dat zij met de tijd ook behendiger worden met Social Media gebruik. Dit 

is de reden geweest om Facebook, Instagram en Twitter in te zetten voor onze campagne. 

Modern 

DFC is een bank voor en van de mensen. De mensen ontwikkelen zich en zijn continu op de hoogte 

van de laatste nieuwtjes. De mensen moderniseren alles om hen heen, ook henzelf. Voor ons is dit 

de reden geweest om een ‘hippe’ website te maken. De keuze is daarom gevallen op een zogeheten 

‘one page’ website; een website die één pagina bevat, maar toch verschillende secties bevat. 
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4.2. Website (DFC) 

De website van DFC, www.dfc.coop, wordt ín de website van de campagne vermeld. We willen dat 

DFC aan de website van de campagne gelinkt wordt, zodat niet de illusie ontstaat dat ze 

onafhankelijk zijn van elkaar. 

De bezoekers van de campagne website kunnen zich aanmelden via een knopje die hen naar de 

DFC website leidt. 

 

Figuur 6: Het knopje verwijst naar het aanmeldformulier op de DFC website 

 

Ook in de footer wordt er verwezen naar de website van DFC.  

Figuur 7: In de footer komen ook linkjes voor die naar de DFC 

website verwijzen 

http://www.dfc.coop/
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4.3. Social Media 

Wij schakelen Social Media in om foto’s, video’s en actualiteiten met de mensen te delen. Immers, 

het is ‘onze’ bank waarbij delen van informatie voor transparantie zorgt. 

De hash-tag voor Social Media is: #komdrbij. 

 

Facebook 

Facebook wordt gebruikt voor het plaatsen en delen van foto’s; niet alleen foto’s van de campagne, 

maar ook foto’s van de bank zelf én de mensen achter de schermen/bank. 

  

Figuur 8: Facebook pagina van DFC - deel 1 
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Figuur 9: Facebook pagina van DFC - deel 2 
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Instagram 

Via Instagram worden foto’s en video’s geplaatst. Instagram is dé plek waar álle foto’s en video’s van 

DFC geposteerd staan. Facebook deelt de foto’s en video’s via Instagram.  

  

Figuur 11: Instagram van DFC - deel 1 – de cover photo en display photo 

Figuur 10: Instagram van DFC - deel 2 - delen, hashtag gebruik, reacties op een afbeelding (via promotiedag) 
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Figuur 12: Instagram van DFC - deel 3 – de foto’s sectie 
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Twitter 

Alle berichtgevingen omtrent DFC en overige gerelateerde banken worden via Twitter 

bekendgemaakt. Op Twitter zie je 1 á 2 zinnen (doorgaans de titel) die de kop van het nieuwsartikel 

vormen. Vervolgens wordt er een short url (verkorte link) geplaatst naar de artikel op de DFC 

website. 

 

  

Figuur 13: Twitter van DFC - cover photo, display photo en 2 tweets, waarvan 1 nieuwsbericht en 1 gedeelde promotiedag foto 
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4.5. Het totaalplaatje 
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5. Offline + Online 

Het totaalplaatje van zowel Offline en Online ziet er als volgt uit: 
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5.1. Verschillende scenario’s 

 Offline kan naar Online verwijzen, maar dit hoeft niet per se zo te gaan. 

o Via de flyer kunnen de mensen de website bezoeken 

o Via mond-tot-mond reclame kunnen de mensen de website bezoeken 

o Via informatie van de DFC werknemer kunnen de mensen de website bezoeken 

 Online kan naar Offline verwijzen, maar dit hoeft niet per se zo te gaan. 

o Via Social Media (Facebook, Instagram, Twitter) kunnen de mensen de 

promotiedagen bezoeken 

o Via de campagne website (komdrbij.nl) kunnen de mensen de promotiedagen 

bezoeken 

o Via de DFC website (www.dfc.coop) kunnen de mensen de promotiedagen 

bezoeken 

 Offline kunnen leden geworven worden.  

 Online kunnen leden geworven worden. 

http://www.dfc.coop/
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