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Welkom op het 
publiqForum 2021!



Spelregels & verloop 

• Je microfoon staat automatisch af 

• Camera aan is leuk :) 

• Klik op ‘unmute’ om iets te zeggen, wanneer je het 

woord krijgt

• Opname voor verslag / intern gebruik 

• PPT achteraf beschikbaar 



Zoom - tips

• Zet je naam + organisatie goed (‘rename’) 

• Zet ‘speaker view’ aan bij slides

• ‘gallery view’ als er geen slides zijn

• Plaats je vragen in de chat



Goedemorgen! 

UiTPAS communicatie
donderdag 9 december 2021

Renate Jonathan Helene



Goedemorgen! 
Wie zijn jullie?



Agenda
● Intro UiTPAS-communicatie
● De UiTPAS-klantenreis
● UiTPAS-communicatiehefbomen
● B2B UiTPAS-communicatie



Opwarmertje
STEL:
je bent inwoner van Poperinge 
en je hebt wat gehoord over de 
UiTPAS. Je zoekt op de website 
van de lokale overheid meer 
info.

STEL: 
Je bent inwoner van Pelt en je 
vermoedt dat je recht hebt op 
een UiTPAS met kansentarief. Je 
gaat online op zoek naar meer 
info.

STEL: 
Je hebt een UiTPAS Druivenstreek 
en je hebt al 12 punten gespaard. 
Je gaat op online op zoek naar 
een leuk omruilvoordeel in de 
regio.



Wat zijn jullie bevindingen?
STEL:
je bent inwoner van Poperinge 
en je hebt wat gehoord over de 
UiTPAS. Je zoekt op de website 
van de lokale overheid meer 
info.

STEL: 
Je bent inwoner van Pelt en je 
vermoedt dat je recht hebt op 
een UiTPAS met kansentarief. Je 
gaat online op zoek naar meer 
info over de criteria.

STEL: 
Je hebt een UiTPAS Druivenstreek 
en je hebt al 12 punten gespaard. 
Je gaat op online op zoek naar 
een leuk omruilvoordeel in de 
regio Druivenstreek



Marketing en 
communicatie

Punten 
sparen 
en omruilen

Korting voor 
mensen in 
armoede

UiTPAS basispijlers



UiTPAS is een loyaliteitsprogramma



UiTPAS is een loyaliteitsprogramma

klanten
binding

data
analyse



klanten
binding

getrouw
heid



© xplane.com

klanten
reis



klanten
reis

onwetendheid

bewustzijn

bezorgdheid

inzicht

intentie

tastgedrag

vast gedrag



klanten
reis

onwetendheid

bewustzijn

bezorgdheid

inzicht

intentie

tastgedrag

vast gedrag

UiTPAS? WaT IS DAT NU WEER?

UiTPAS IS NIKS VOOR MIJ

ZOU UITPAS IETS VOOR MIJ 
ZIJN?

UITPAS IS IETS VOOR MIJ 

IK GA EEN UITPAS KOPEN

IK PROBEER MIJN UITPAS

IK GEBRUIK ALTIJD MIJN UITPAS



ontdekken

overtuigen

proeven

motiveren

 beleven

communicatie
hefbomen

onwetendheid

bewustzijn

bezorgdheid

inzicht

intentie

tastgedrag

vast gedrag



ontdekken overtuigen proeven motiveren  beleven

communicatie
hefbomen



ontdekken overtuigen proeven motiveren  beleven

INFORMEREN

nieuw publiek

Wat is UiTPAS?

 doelstelling

 
doelpubliek

boodschap



Ontdekken Overtuigen Proeven Motiveren  Beleven

Publiek Nieuw publiek (kernpubliek, kansrijk publiek, niet-participerend publiek)

Doel Informeren: wat, waar, hoe, wanneer?

Boodschap UiTPAS, jouw spaar-en voordelenkaart voor je vrije tijd!

Kanalen PUSH: Promo, infoblad, folders
PULL: Baliepersoneel, kanalen aanbieders, website

Producten UiTPAS

Acties Aandacht trekken



ontdekken



ontdekken



ontdekken

http://www.youtube.com/watch?v=Nrl2A4svPtY




http://www.youtube.com/watch?v=QbuX-hZOBi0


ontdekken proeven motiveren  beleven

UiTPAS AANKOPEN

nieuw publiek

Koop je UiTPAS

overtuigen



overtuigen



overtuigen



overtuigen







ontdekken motiveren  beleven

PROEVEN van het aanbod

pashouders

Ontdek het aanbod

proevenovertuigen



Ontdekken Overtuigen Proeven Motiveren  Beleven

Publiek Pashouders

Doel Proeven van het aanbod

Boodschap Ontdek het aanbod met de welkomstvoordelen en spaar je eerste punten!

Kanalen PUSH: Promo, infoblad, folders, nieuwsbrief
PULL: Baliepersoneel, kanalen aanbieders, website, social media

Producten Welkomstvoordelen & UiTPASpunten

Acties Gebruik stimuleren



proeven

http://www.youtube.com/watch?v=mL8pFXAHu2g


proeven





ontdekken  beleven

MEER PARTICIPEREN

spaarders

Spaar en ruil punten

overtuigen motiverenproeven



Ontdekken Overtuigen Proeven Motiveren  Beleven

Publiek Spaarders

Doel Meer participeren (en hiervoor beloond worden)

Boodschap Spaar punten en geniet van tal van voordelen!

Kanalen PUSH: Promo, infoblad, folders, nieuwsbrief, activiteitenkalender, 
segmentatiemails
PULL: Baliepersoneel, kanalen aanbieders, website, social media

Producten UiTPASpunten & omruilvoordelen

Acties Motiveren met zicht op een voordeel





motiveren



motiveren





ontdekken

NOG MEER PARTICIPEREN

ruilers

Beleef iets nieuws

overtuigen proeven  belevenmotiveren



Ontdekken Overtuigen Proeven Motiveren  Beleven

Publiek Ruilers

Doel Meer en/of anders participeren

Boodschap Beleef iets nieuws met UiTPAS!
Geniet van je favoriete activiteiten met UiTPAS!

Kanalen PUSH: Promo, infoblad, folders, nieuwsbrief, activiteitenkalender,  
segmentatiemails
PULL: Baliepersoneel, kanalen aanbieders, website, social media

Producten Omruilvoordelen

Acties Totaalbeleving stimuleren







Doelgroep vs.
Kanalen

Nieuw publiek Pashouders Spaarders Ruilers

Infoblad

Baliepersoneel

Promomateriaal

Folders

Website

Social media

Nieuwsbrief

Segmentatiemails



Doelgroep vs.
Kanalen

Nieuw publiek Pashouders Spaarders Ruilers

Infoblad Wat is UiTPAS?
Wat kan ik ermee doen? 

Welkomstvoordelen in de kijker Spaar punten en ruil ze om Permanente voordelen

Baliepersoneel Wat is UiTPAS?
Wat kan ik ermee doen? 

Wist je dat je hier een 
welkomstvoordeel krijgt en 
punten kan sparen?

Nog zoveel punten sparen 
voor een voordeel

Je hebt voldoende 
puntent voor een 
voordeel

Promomateriaal Wat is UiTPAS?
Wat kan ik ermee doen? 

Koop UiTPAS en krijg meteen 
tal van voordelen

Evenement met spaarzuilen 
(Cirk!)

Stuntvoordeel voor 100 
punten

Folders Wat is UiTPAS?
Wat kan ik ermee doen? 

Ontdek de nieuwe 
welkomstvoordelen

Ontdek de nieuwe 
aanbieders

Tijdelijke voordelen

Website Wat is UiTPAS?
Wat kan ik ermee doen? 

Op deze locaties kan je een 
welkomstvoordeel opnemen

Op deze locaties kan je 
punten sparen

Voordelensearch

Social media De 5 populairste 
welkomstvoordelen

Deze gebruiker spaarde het 
1000e punt!

Voordeel in de kijker

Nieuwsbrief Interview met pashouder Aanbieder in de kijker Dit zijn de nieuwste 
voordelen

Segmentatiemails Nog zoveel punten sparen 
voor een voordeel

Ontdek dit voordeel 
speciaal voor jou!



https://www.publiq.be/nl/pr
ojecten/uitpas/uitpas-in-jou
w-stad-of-gemeente/uitpa
spartner/communicatie-pro
motie





B2B UiTPAS-
communicatie



SPOILE
R ALERT



Wat mag je nog van ons verwachten

• Evaluatieformulier 

• Verslag / artikel binnenkort op 
www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk

• TIP! Nieuwsbrief publiq / UiTPAS / cultuureducatie > 
www.publiq.be/nieuwsbrieven

http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk


Praat verder op de publiqForum Wall! 



Wij horen graag van jou!

renate@publiq.be


