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Onderwerp
Publiekscampagne Aanvalsplan armoede

Voorstel
1. Af te wijken van het inkoopbeleid, conform artikel 3.6, en opdracht voor het

ontwerpen en uitvoeren van de publiekscampagne armoedebestrijding te gunnen
aan Dear, strategisch-creatief communicatiebureau, conform bijgaande offerte van
25 september 2018 met kenmerk 591786.

2. Campagne uit te laten voeren tot en met december 2020.

Inleiding
Eén van de acties uit het Aanvalsplan armoede Weert 2OL8-2020 is een
publiekscampagne. De publiekscampagne kan de dialoog over armoede aanzwengelen
Alle in te zetten interventies kunnen meer effect en respons krijgen bij een goede
campagne.

Beoogd effect/doel
Een publiekscampagne te starten in het kader van armoedebestrijdíng die gericht is op
gedragsverandering.

Argumenten
1.1 De publiekscampagne versterkt de effecten en resultaten van het Aanvalsplan

armoede.
De publiekscampagne wordt op maat ontworpen voor de gemeente Weert en
afgestemd op het Aanvalsplan armoede. De publiekscampagne is er op gericht taboe-
en oordeeldoorbrekend te zijn. De campagne zal gedragsveranderend van karakter
zijn en niet slechts informerend, zoals veel campagnes.

1.2 Het onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid en de publiekscampagne
kunnen elkaar versterken, als deze goed op elkaar afgestemd zijn.
Dear heeft ervaring met gedrag beïnvloedende campagnes en kent de dynamiek om
werk af te stemmen met onderzoekers om een beter resultaat te behalen. Weert zoekt
geen reclamecampagne, maar een middel om mensen verder te helpen en in
beweging te brengen.
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1.3 Dear zal in de campagnewerkzaamheden samenwerken met de gedragsonderzoeker,
die betrokken is bij het onderzoek in Weert, zodat de campagne volledig is
toegesneden op de situatie in Weert.
Door het onderzoek naar de effecten en resultaten van het Aanvalsplan armoede te
koppelen aan de publiekscampagne is er geen informatieverlies en kan er gericht en
onderbouwd worden gecommuniceerd met de doelgroep. De campagne is (ook)
gericht op laaggeletterden, anderstaligen en mensen die teruggetrokken leven.

1.4 Dear heeft ervaring met social (non-profit) cases en heeft bewezen ervaring in het
bereiken van de doelgroep.
Enkele opdrachten van Dear zijn de nationale campagne voor de hersenstichting,
kanker.nl en de Zonnebloem.

1.5 De offerte van Dear blijft binnen het beschikbaar gestelde budget.
Er is in de begroting van het Aanvalsplan budget opgenomen voor een
publiekscampagne. De raad heeft het plan aangenomen en geld beschikbaar gesteld.

Kanttekeningen en risico's
Belangrijk aandachtspunt is dat alleen kennisoverdracht niet leidt tot een effectieve
campagne. Mensen weten vaak wel dat er hulpbronnen zijn, maar schamen zich hulp te
vragen. De campagne moet mensen verleiden toch die stap te zetten. Daarnaast leeft er
vaak een oordeel van de'niet-armlastigen'. Een geluid als: "Moeten ze maar niet...., eigen
schuld dat ze in de penarie zitten." De campagne zal ook deze groep uitdagen de
overtuiging eens onder de loep te nemen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
- Binnen de begroting van het Aanvalsplan armoede is rekening gehouden met een

publiekscampagne. Er is voldoende budget in 2018, 2019 en 2020 beschikbaar om de
totale campagne uit te voeren conform offerte (onder voorbehoud van de
conceptbegroting 20 19).
In 2018 zullen fase 1en 2 (zie offefte) uitgevoerd worden: kosten €25.87O.
In 2019 en 2020 zal fase 3 vormgegeven worden. Hierin kunnen keuzen gemaakt
worden in intensiteit en soorten mediagebruik. Per jaarzal dit maximaal€ 47.500
bedragen.

- Er is sprake van een afwijking van de inkoop- en aanbestedingsregels. De afwijking
betreft de keuze voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding, daar waar gelet de
contractwaarde een meervoudig onderhandse aanbesteding aan de orde zou zijn. Het
college heeft de bevoegdheid conform artikel 3.6 van het gemeentelijk inkoopbeleid in

te stemmen met de afwijking.

Uitvoering/evaluatie
- De campagne zal starten in januari 2019 en lopen tot in iedergeval eind 2020. De

resterende maanden van 2018 worden gebruikt om de campagne te ontwikkelen. Er
worden uitingen ontwikkeld, die ook na de officiële campagne gebruikt kunnen
worden.

- Dear zal daar waar mogelijk werken met mensen uit Weert. Dear werkt zo min
mogelijk met stand-ins. De herkenbaarheid van Weert staat voorop.

- Dear maakt gebruik van passende (moderne) media om zo effectief mogelijk de
burgers/doelgroep te bereiken en beÏnvloeden.

- Binnen het onderzoek zal aandacht zijn voor het effect van de campagne op de
doelgroep. Binnen de offerte van de campagne is een bedrag gereserveerd om
gedurende de looptijd van de campagne, de campagne aan te scherpen, afhankelijk
van de resultaten uit het onderzoek.

Com m u n icatie/ pa rticipatie
- De afdeling communicatie wordt vanaf de start meegenomen in de publiekscampagne,

zodat afstemming en aanvulling vanuit de gemeentelijke communicatie gegarandeerd
is.
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De onderzoekers binnen het Aanvalsplan armoede werken samen met Dear. Er is geen
informatieverlies. Er is een directe verbinding met de doelgroep.

Overleg gevoerd met
Intern:
- Marie-Lou van Rosbergen, Ingrid Willems (OCSW)
- Patricia Vos (financiën)
- Jos Schreijen (inkoopadviseur)
- Lieke Houkes, Lindy Bos, Marianne Schreuder (communicatie)

Extern:
- Natasja van den Salentein (Dear)
- Hanneke de Bruin (gedragsdeskundige/ Remind to You)

Bijlagen:
- Plan van aanpak Publiekscampagne van 25 september 2018 met kenmerk 591786.
- Concept overeenkomst publiekscampagne armoedebestrijding Weert d.d. 24 oktober

2018.
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