
Regiocampagne voor de Achterhoek





De doelen vanuit de Achterhoek Visie 2030

Onderwijs & Arbeidsmarkt
Het benutten van talenten op de arbeidsmarkt v.w.b. vervangings- en uitbreidingsvraag 
(aantrekken van ruim 27.000 mensen) met de focus op de sectoren techniek en zorg.

Smart werken & Innovatie
De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst (slim 
werken/sociale innovatie).
De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland.

Wonen & Vastgoed
De woningvoorraad beweegt mee met de demografische ontwikkelingen en draagt 
tegelijkertijd bij aan het behouden en aantrekken van arbeidskrachten.



Krantenkoppen



Om mee te beginnen:

De Achterhoek is prachtig, verwondert en biedt volop mogelijkheden
De primaire doelgroep van de campagne leeft nu nog niet in deze regio
Deze campagne gaat over trots, vooruitstrevendheid en toekomstperspectief
Deze campagne is van ons samen, een co-productie met vele partners in de Achterhoek



We starten met het uiteenzetten van 
de allerbelangrijkste boodschap van 

de campagne



kom werken in de Achterhoek



kom wonen in de Achterhoek



kom leven in de Achterhoek



kom leven in de Achterhoek





Wat gaan we doen met die boodschap?

Al deze ‘werkwoorden’ gaan we invullen met behulp van ‘nieuwe Achterhoekers’.
Zo laten we succesverhalen zien van personen (en bedrijven waar ze werken) ….
… en onderstrepen we de vele mogelijkheden en vrijheden van leven in deze mooie regio.
Dit doen we door middel van diverse subcampagnes onder één noemer.
Na verloop van tijd ontstaat er een online trefpunt vol bewijsvoering, inspiratie, 
overtuiging en trots; een portaal naar elke partner op het gebied van wonen en 
werken (én recreëren) in de Achterhoek.



Ruim wonen in het groen óf een goede baan,
waarom zou je kiezen?
Je verwacht het misschien niet:
in de Achterhoek kan het allebei.

Hier is ruimte. Ruimte om te leven. Om te groeien.
Om te werken en te ondernemen.
Ruimte voor innovatie. En ruimte voor elkaar.

Hier zijn we eigenzinnig.
Wars van gejaagdheid. Vol van vrijheid.
Geen dikdoeners, maar doorpakkers.

Welkom in de Achterhoek,
onverwachte hoek van Nederland.



“Als ik wist hoe zeer ik 

hier kon groeien én tot 

rust komen tegelijk, was 

ik jaren eerder geland.”
Jacob (39)

Kom werken in de Achterhoek
onverwachtehoek.nl



“Microchips programmeren 

voor de ruimtevaart  

én sterren kijken in mijn 

achtertuin.”
Sara (34)

Kom leven in de Achterhoek
onverwachtehoek.nl



Planning & feiten

- De productie van de campagne is in volle gang
- We lanceren de campagne half mei
- 7 ‘nieuwe’ Achterhoekers vertellen hun verhaal en ervaring
- 2 Achterhoekers nemen potentiele Achterhoekers mee in de ‘zachte landing’
- De campagne loopt 3 jaar, maar we hopen natuurlijk langer!
- Elk jaar is er een go/nogo moment 



Voorbeelden





Home Landingspagina Artikelpagina



Socials

@onverwachtehoek

Rubrieken
Content op Instagram, Facebook en LinkedIn. Daarvoor zetten 

we de volgende contentrubrieken in: 

1. De plus van de Achterhoek 

2. Ruimte voor … / Hier is ruimte

3. Aju

4. Wist je dat …?

5. Achterhoeks Mooiste

6. Made in …

Actuele berichten en het inspelen op het gesprek van de 

dag/maand proberen we zoveel mogelijk binnen bestaande 

rubrieksvormen een plek te geven.

Kom leven in de Achterhoek. Kom werken, wonen, innoveren, 

ondernemen en ontspannen. onverwachtehoek.nl



D’ran!


