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Een goed imago 
is minder logisch 
dan je denkt
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Even voorstellen...

Hallo beste HHNK-er, ik ben Maarten, de 
interim Campagne Coach voor HHNK. 
Een Campagne Coach, hoor ik je denken? 
Waar hebben we die voor nodig? Heel 
simpel. HHNK start binnenkort een 
campagne. Het hoe en waarom leg ik je 
allemaal uit in dit boekje. In het kort komt 
het erop neer dat HHNK meer bekendheid 
en een beter imago wil en mòet krijgen. 
Daarnaast willen we in gesprek komen met 
onze omgeving en meer samenwerken. 
Jullie, de HHNK-ers, spelen daarin een 
belangrijke rol. En ik, jullie Campagne 
Coach, ga jullie daarbij helpen. 
Jullie zullen me de komende tijd dan ook 
regelmatig zien op allerlei plekken binnen 
HHNK. Tot snel!

Maarten 
Interim Campagne Coach HHNK



De missie van HHNK

De missie van HHNK is bepaald niet kinderachtig: het Hollands 
Noorderkwartier beschermen tegen overstromingen, zorgen voor 
voldoende en schoon oppervlaktewater en ook nog eens vele 
honderden kilometers aan binnenwegen veilig houden. Je zou 
zeggen dat een organisatie met zo’n belangrijke taak erg populair 
is bij de 1,2 miljoen inwoners.

Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. Uit onderzoek blijkt dat 3 
van de 4 mensen niet of nauwelijks bekend is met de naam HHNK 
en nauwelijks weet wat een waterschap doet. Gelukkig vinden 
de mensen die HHNK wèl kennen, ons deskundig, betrouwbaar 
en oog voor de toekomst hebben. Maar … ze vinden ons ook een 
gesloten organisatie die resultaatgerichter, omgevingsgerichter en 
kostenbewuster mag zijn dan ze nu is. Daar moeten we dus wat 
aan doen.

Meer bekendheid, een sterk imago

Is het dan zo belangrijk dat HHNK een goede bekendheid en een 
sterk imago heeft? Ja absoluut, want het gezegde luidt niet voor 
niets: onbekend maakt onbemind. Of anders gezegd, hoe beter 
de mensen ons kennen, hoe meer ze ons waarderen. Belangrijk, 
want iedereen heeft met ons te maken. Of het nu gaat om een 
dijkversterking vlak in je buurt of onderhoud van de sloot achter 
je huis. Juist op die momenten is medewerking van de omgeving 
belangrijk om ons werk te kunnen doen. Bovendien gaan bekend-
heid en een sterk imago van HHNK ook helpen in de toekomst. 
Vooral de politiek stelt de waterschappen in hun huidige vorm 
nogal eens ter discussie. Als je dan nog moet gaan werken aan je 
imago, ben je te laat. Kortom, hoe beter we bekend staan bij 
inwoners, bedrijven, (landelijke) overheden en alle andere 
partijen waarmee we te maken hebben, hoe beter, gemakkelijker 
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Boer Schagen uit de Beemster 
woont 4,4 m onder zeeniveau 

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. Het hoogheemraadschap zorgt dat de 1,2 

miljoen inwoners veilig kunnen wonen en leven. We houden het water achter stevige dijken en 

leiden overtollig water in juiste banen. Voor de toekomst is er extra werk aan de winkel. Want de 

zeespiegel stijgt en het regent vaker, terwijl de bodem zakt. Eigenlijk wonen we met z’n allen in een 

badkuip. Doen we niets, dan stroomt deze vol. Daarom werkt het hoogheemraadschap aan een 

visie en aansluitend aan een plan van aanpak; het Deltaplan Hollands Noorderkwartier. U kunt ons 

daarbij helpen. Graag zelfs. Hoe? Kijk op www.hhnk.nl

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt
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HHNK start binnenkort een campagne!

Eén van HHNK’s doelen voor de toekomst is dus het krijgen van 
meer bekendheid en een sterk imago, evenals meer contact en 
samenwerking met onze omgeving. Maar dat gaat natuurlijk niet 
vanzelf. Daarom gaan we campagne voeren. 
En zoals iedere campagne heeft ook die van HHNK een thema. 
Dit thema is bedoeld om HHNK te positioneren, of anders gezegd, 
in de markt te zetten. We doen dit aan de hand van een visie; 
Deltavisie voor Hollands Noorderkwartier. Deze visie gaat over 
het veilig houden van Hollands Noorderkwartier in de toekomst. 
We roepen onze omgeving op daarin met ons mee te denken. 
Het thema van de campagne bestaat daarom uit twee belangrijke 
punten; veiligheid en samenwerking.

Hoe ziet de campagne eruit?

Als je aan een toekomstvisie werkt moet je ook vertellen waarom 
je dat doet. Zeker als je mensen wilt uitnodigen om erover mee 
te denken.  Noord-Holland wordt aan drie kanten omringd door 
water en zo’n 90% ligt onder de zeespiegel, die ook nog eens 
stijgt. Daarnaast regent het steeds vaker en harder en daalt de 
bodem. Veilig wonen in Noord-Holland is dus voor niemand van-
zelfsprekend. Vertaald in de campagneslogan: veilig wonen onder 
zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Het campagnebeeld dat 
hierbij hoort laat Noord-Hollanders zien die op stelten lopen. 
Een opvallende en duidelijke manier om ‘leven onder zeeniveau’ 
uit te beelden. 
Begin september 2011 zijn er verschillende advertenties te zien in 
de regionale kranten en huis-aan-huis bladen, op abri’s (op straat 
en op NS-stations) en web-advertenties op lokale websites 
(bijv. op de site van het Noordhollands Dagblad) of landelijke sites 

(voorbeeld advertentie)
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Veilig wonen onder zeeniveau is 
minder logisch dan je denkt

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. 
Het hoogheemraadschap zorgt dat de 1,2 miljoen 
inwoners veilig kunnen wonen en leven. We houden het
water achter stevige dijken en leiden overtollig water in 
juiste banen. Voor de toekomst is er extra werk aan de 
winkel. Want de zeespiegel stijgt en het regent vaker, 
terwijl de bodem zakt. Eigenlijk wonen we met z’n 
allen in een badkuip. Doen we niets, dan stroomt deze 
vol. Daarom werkt het hoogheemraadschap aan een visie 
en aansluitend aan een plan van aanpak; het Deltaplan 
Hollands Noorderkwartier. U kunt ons daarbij helpen. 
Graag zelfs. Hoe? Kijk op www.hhnk.nl

(tekst uit advertentie)

Bruid Meike uit Heerhugowaard 
woont 3,5 m onder zeeniveau

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. Het hoogheemraadschap zorgt dat de 1,2 

miljoen inwoners veilig kunnen wonen en leven. We houden het water achter stevige dijken en 

leiden overtollig water in juiste banen. Voor de toekomst is er extra werk aan de winkel. Want de 

zeespiegel stijgt en het regent vaker, terwijl de bodem zakt. Eigenlijk wonen we met z’n allen in een 

badkuip. Doen we niets, dan stroomt deze vol. Daarom werkt het hoogheemraadschap aan een 

visie en aansluitend aan een plan van aanpak; het Deltaplan Hollands Noorderkwartier. U kunt ons 

daarbij helpen. Graag zelfs. Hoe? Kijk op www.hhnk.nl

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Juf Annemiek uit Wieringerwerf 
woont 4,3 m onder zeeniveau

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. Het hoogheemraadschap zorgt dat de 1,2 

miljoen inwoners veilig kunnen wonen en leven. We houden het water achter stevige dijken en 

leiden overtollig water in juiste banen. Voor de toekomst is er extra werk aan de winkel. Want de 

zeespiegel stijgt en het regent vaker, terwijl de bodem zakt. Eigenlijk wonen we met z’n allen in een 

badkuip. Doen we niets, dan stroomt deze vol. Daarom werkt het hoogheemraadschap aan een 

visie en aansluitend aan een plan van aanpak; het Deltaplan Hollands Noorderkwartier. U kunt ons 

daarbij helpen. Graag zelfs. Hoe? Kijk op www.hhnk.nl

Mevrouw Visser uit Sint Maarten 
woont 1,0 m onder zeeniveau

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. Het hoogheemraadschap zorgt dat de 1,2 

miljoen inwoners veilig kunnen wonen en leven. We houden het water achter stevige dijken en 

leiden overtollig water in juiste banen. Voor de toekomst is er extra werk aan de winkel. Want de 

zeespiegel stijgt en het regent vaker, terwijl de bodem zakt. Eigenlijk wonen we met z’n allen in een 

badkuip. Doen we niets, dan stroomt deze vol. Daarom werkt het hoogheemraadschap aan een 

visie en aansluitend aan een plan van aanpak; het Deltaplan Hollands Noorderkwartier. U kunt ons 

daarbij helpen. Graag zelfs. Hoe? Kijk op www.hhnk.nl

Keeper Mick uit Beverwijk 
woont 0,9 m onder zeeniveau

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. Het hoogheemraadschap zorgt dat de 1,2 

miljoen inwoners veilig kunnen wonen en leven. We houden het water achter stevige dijken en 

leiden overtollig water in juiste banen. Voor de toekomst is er extra werk aan de winkel. Want de 

zeespiegel stijgt en het regent vaker, terwijl de bodem zakt. Eigenlijk wonen we met z’n allen in een 

badkuip. Doen we niets, dan stroomt deze vol. Daarom werkt het hoogheemraadschap aan een 

visie en aansluitend aan een plan van aanpak; het Deltaplan Hollands Noorderkwartier. U kunt ons 

daarbij helpen. Graag zelfs. Hoe? Kijk op www.hhnk.nl

(voorbeeld advertentie)

(voorbeeld advertentie)

(voorbeeld advertentie)

(voorbeeld advertentie)
















