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Inleiding
Om de collecteweek van KWF te ondersteunen hebben wij een 
campagne ontwikkeld. In dit campagneboek is te lezen wat het 
doel is, welke doelgroep hiermee aangesproken zal worden, 
hoe de campagne in zijn werk zal gaan en welke instrumenten 
en middelen hiervoor ingezet zullen worden. 
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Ik ben een kankerlijer
PAY-OFF
“Word een kankerstrijder”

DOELGROEP
De doelgroep die we met deze campagne bereiken zijn de jong-
volwassenen van allochtone afkomst, tussen de 18 en 30 jaar oud, 
in de regio Den Haag. Een groot deel van de Haagse bevolking is 
allochtoon. Doordat deze groep grotendeels niet weet dat KWF 
zich sterk maakt tegen kanker en daarbij een betere wereld voor 
kankerpatiënten wilt creëren, geven zij minder aan KWF dan de 
autochtone bevolking. De doelgroep kan als tolk functioneren 
naar de oudere allochtone bevolking en het ook hun, toekomstige, 
kinderen weer meegeven.

DOELSTELLING
Het doel van de campagne is dat we er voor zorgen dat de doel-
groep kennis heeft van wat KWF is, waarbij men een positieve 
houding tegenover KWF krijgt. Hierbij is het de bedoeling dat  
de doelgroep overweegt om aan KWF Den Haag, tijdens de  
collecteweek, te doneren.



poster kind

IK BEN EEN
KANKERLIJER
sinds mijn vader kanker heeft, ben ik bang

word een #kkstrijder &
ga naar kankerstrijder.nl 
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Omschrijving werking concept
Het concept heeft een shockerende werking op de doelgroep. 
Door het woord “kankerlijer” te gebruiken trekken we de aan-
dacht waarna we op het gevoel willen inspelen. 

Dit doen wij met behulp van een situatieschets waarbij een  
divers gezin hebben neergezet. Dit gezin bestaat uit een moeder, 
dochter en vader die kankerpatiënt is. In combinatie met een 
sterke boodschap die de ogen opent van mensen zal de cam-
pagne ervoor zorgen dat mensen zich sterk willen maken voor 
KWF en gezamenlijk tegen kanker willen strijden. 
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IK BEN EEN
KANKERLIJER
elke dag strijd ik tegen de kanker van mijn man

IK BEN EEN
KANKERLIJER

word een #kkstrijder &
ga naar kankerstrijder.nl 
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Instrumenten en middelen
Voor de campagne worden verschillende instrumenten  
gebruikt. Online zal gebruik worden gemaakt van Facebook, 
Instagram, YouTube en een website. Offline maken we gebruik 
van ABRI-posters. Elk instrument krijgt nu nadere toelichting 
in combinatie met het prototype.



website overview
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Website
De website kankerstrijder.nl is de het hoofd-
middel van de campagne. Iedere advertentie 
zal naar de website linken. Op de website 
kunnen gebruikers een eigen foto uploaden 
om deel te worden van het interactieve hoofd 
op de webpagina. Op deze manier worden 
zij een strijder tegen kanker. De foto’s die 
mensen uploaden worden deel van het hoofd 
en kunnen ook gedeeld worden op social 
media, met de tekst:“Ik ben een kanker-
strijder.” 

Onder de knop “upload jouw foto” staat een 
knop die de campagnefi lm zal weergeven. 

Met behulp van de knoppen aan de linkerkant 
van het scherm is het mogelijk een klein 
bedrag van 1, 2 of 5 euro te doneren aan KWF 
Den Haag.
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“ik ben een kankerlijer. 
1 op de 3 mensen in jouw
omgeving krijgt kanker.”

2
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“ik ben een kankerlijer. 
sinds mijn vader kanker
heeft, ben ik bang.”
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“ik ben een kankerlijer. 
elke dag strijd ik tegen 
de kanker van mijn man.”
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storyboard
De campagnefilm is een korte, maar shockerende video waarin 
het gezin om de beurt in beeld komt. Op dat moment zeggen zij 
waarom zij aan kanker lijden. Nadat ze allemaal aan bod zijn 
geweest staan de gezichten naast elkaar, en komt de pay-off en 
een link naar de website in beeld. De campagnefilm zal op het 
KWF YouTube kanaal worden geüpload en ook als promotie-
materiaal op Facebook en Instagram gebruikt worden.

4 “Wij maken ons sterk tegen kanker.
Strijd mee en upload jouw foto op
kankerstrijder.nl en steun het kwf den haag”



Facebook
Op de KWF Den Haag Facebookpagina zal 
een campagnebanner worden gebruikt. 
Daarnaast zullen er berichten met betrekking 
tot de campagne gesponsord worden. Een 
gesponsord bericht is gericht op de allochtone 
bevolking in Den Haag. 

De content die gesponsord zal worden zijn 
banners en de fi lm van de campagne. De 
berichten linken allemaal naar de website 
van de campagne en gebruiken de hashtag 
“#kkstrijder”.
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Instagram
Op het, toekomstige, Instagram account van KWF Den Haag 
zullen net als op Facebook gesponsorde berichten worden 
geplaatst. Een gesponsord bericht is gericht op de allochtone 
bevolking in Den Haag. De content die gesponsord zal worden 
zijn banners en de film van de campagne. De berichten linken 
allemaal naar de website van de campagne en maken gebruik 
van de hashtag #kkstrijder. 
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ABRI
Offline maken we gebruik van ABRI-posters die overal in de  
regio Den Haag opgehangen kunnen worden. Schilderswijk,  
Stationsbuurt en Transvaal hebben de voorkeur omdat deze 
wijken voornamelijk bewoond worden door de allochtone  
doelgroep.



slotwoord
Wij zijn van mening dat de campagne “Ik ben een kankerlijer” 
een heftige, maar doeltreffende campagne is die KWF Den Haag 
nodig heeft. De doelgroep reageert duidelijk niet goed op de 
huidige aanpak van KWF Den Haag die relatief zachter is. De 
andere invalshoek die deze campagne biedt is naar onze mening 
de oplossing. 

Janno Teekens - 14067293
Rianda Tuin - 14023040
Thijs verdegaal - 14045885
Don van weverwijk - 14118815

De haagse hogeschool, cmd2a
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