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Achtergronden en 
doelstellingen



Achtergrond

• Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. wil glasvezel aanleggen in het 
buitengebied

• Glasvezel moet voor iedereen toegankelijk zijn

• Buitengebied is uitdaging i.v.m. lange afstanden

• Glasvezel is geen nutsvoorziening

• Er is lang gewerkt aan een model om glasvezel mogelijk te maken voor 
het buitengebied 
Resultaat: Aanleg glasvezel in het buitengebied binnen handbereik door 
aantrekkelijk aanbod

• Aanbod: € 9,95 + abonnement bij dienstaanbieder

• Voorwaarde: 50% doet mee!

• Tubbergen en Dinkelland-Oldenzaal-Borne = succes



# 4.200 woningen in het buitengebied



Aanbod



Het aanbod

Totaal
€ 50 - € 80

per maand(1

Glasvezel
Alles-in-1
€ 40 - € 70

per maand(1

Vastrecht-
vergoeding
€ 9,95 per 

maand

Diensten zoals in de kernen plus vastrechtvergoeding

(1 Vanaf-prijzen zijn indicatief. Exclusief aanvullende zenderpakketten en overige diensten, 
exclusief variabele kosten voor telefonie en on demand



Wie zijn de dienstaanbieders?



>50%



Cogas

Start
vraagbundeling Go/No go

Dienstaanbieders

Cogas

Dienstaanbieders

Proactief

Reactief

Informeren & overtuigen

Faciliterend

Proactief

Conversie

Globale aanpak 
gescheiden verantwoordelijkheden, gezamenlijk doel



Campagne 

Hardenberg



Campagne Hardenberg

02/05 Fase 1 Aankondiging Persbericht (bestelstraat open)

06/05 Fase 1 Aankondiging Brief naar bewoners (uitnodiging infoavond)

12/05-19/05 Fase 2 Informeren Infoavonden (5x)

24/05 Fase 2 Informeren Gezamenlijke mailing

24-05 Fase 3 Converteren  Campagne dienstaanbieders

18/07 Fase 4 50% behaald 



Rol ambassadeurs



Wat blijkt… Wij kunnen dit niet alleen
• Gebleken is dat men keuzes maakt op basis van de buurman of de 

goede bekende
• Persoonlijk / één-op-één contact is cruciaal
• We hebben uw hulp nodig!

Mogelijke rol ambassadeur
• Informeren en overtuigen eigen netwerk: nut en noodzaak glasvezel
• Voelspriet voor campagne
• In te zetten middelen: naar eigen inzicht

We geloven in een gezamenlijke aanpak



Organiseren van lokale 
bijeenkomsten (advies 

en verkoop)

Buren opbellen
Brieven / e-mails

Stickers voor brievenbus



Ambassadeur worden

• Commitment Glasvezel buitenaf

• Actief de buurt benaderen en informeren over glasvezel

• Uw naam, telefoonnummer/emailadres vermelden op onze website

• Uw naam, telefoonnummer/emailadres meesturen in de mailing naar alle 
adressen

• Een badge dragen tijdens de informatieavonden (of een van de avonden) 
zodat u zichtbaar bent als ambassadeur

• Wij sturen u wekelijks een mail met informatie die u kunt gebruiken en 
versturen naar uw achterban

• Vermeld belangrijke events bij ons om Glasvezel buitenaf te kunnen 
promoten



We horen graag van u…

• Zitten op dit moment de juiste mensen aan tafel? Missen we ambassadeurs?

• Zijn er evenementen / andere zaken waarop we kunnen aanhaken?

• Kunt u de achterban aansporen om naar de info-avonden te komen?

• Ziet u het zitten om ambassadeur te worden?



Samen naar 50% (of meer)!


