
HYGIENE =  
reguliere activiteit

Ik heb een andere 
vraag!

HUB =  
projectactiviteit

HERO =  
campagne

Waar gaat je 
vraag over?

Communicatie

Stroomschema

Team Communicatie helpt je graag met het realiseren van jouw activiteit! We gebruiken hierbij het 3H-model.  
Aan het begin van ieder kwartaal bepalen we met elkaar welke activiteiten Hero, Hub en Hygiene zijn. Op basis  
hiervan worden de inzet en planning van de communicatie bepaald. Zo weet je meteen wat je kunt verwachten.

Samen met je contactpersoon bespreek  
je iedere maand jouw wensen en onze  
mogelijkheden van de media-inzet

Je contactpersoon helpt je verder!

Samen met je contactpersoon maak je  
een overzicht van de gewenste media-inzet, 
met begroting en planning
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HYGIENE =  
reguliere activiteit

In het geval van Hygiene gaat het 
om terugkerende activiteiten die 
zo af en toe aandacht krijgen in 
de nieuwsbrief of op de socials. 
Bijvoorbeeld als er een specifiek 
thema is, bij de start van een nieuw 
seizoen, of als om welke reden dan 
ook de activiteit extra aandacht 
nodig heeft.

Het belangrijkste doel is extra 
aandacht.

HUB =  
projectactiviteit

Voor een Hub zetten we onze 
eigen kanalen en middelen in, 
met in sommige gevallen betaalde 
uitingen via de socials. Activiteiten 
worden vaak apart uitgelicht op 
de website, in de nieuwsbrief of op 
onze socials.

Het belangrijkste doel is om de ac-
tiviteiten uit te verkopen of om een 
nieuw onderdeel van de dienstver-
lening of project uit te lichten.

HERO =  
campagne

In een Hero-campagne zetten we 
breed in, niet alleen via onze eigen 
kanalen en middelen, maar ook 
betaald via anderen. Denk bij-
voorbeeld aan advertenties in de 
krant, borden langs de weg, mooi 
campagnemateriaal etc.

Het belangrijkste doel is brede 
zichtbaarheid van de Bibliotheek in 
ons werkgebied
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De 3 H’s. Nog even op een rijtje.

*** ** *



Computer en Internet
Marijke

Social media
Willeke/Marijke

Huisstijl
Charlotte

Narrowcasting
Charlotte/Marijke

Duurzaamheid
Marijke

Young Adults
Willeke

Interne communicatie
Marijke

Nieuwsbrief
Marijke

Corporate communicatie
Charlotte/Jenny

Positionering
Charlotte

Taalhuis
Marijke

Frontoffice
Willeke

Marketingmail
Willeke/Marijke

Erfgoed
Charlotte

Kunstproject
Willeke

OP-shop
Willeke/Marijke

Zin in Zondag
Willeke

Arbeidsmarktcommunicatie

Marijke

Senioren
Willeke

Intranet
Jenny

Exposities
Willeke

Maakplaats
Willeke

Educatie
Charlotte

KADE10
Willeke

Overige programmering
Willeke

Website
Charlotte
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Taken, labels (twee nieuwe!) en contactpersonen. Hoe zat het ook alweer en waarvoor kun je bij wie terecht?

Wij brengen je op de hoogte van vervanging. Dan neemt een collega de taken van je vaste contactpersoon over. Je kunt altijd bij iemand terecht!

Zakelijk
Charlotte


