
BRIXX Co-Living 
 
Wat is Co-Living? 
Het vinden van een plek om thuis te noemen is zoveel meer dan alleen het zoeken naar een 
appartement. Co-Living gaat over het omarmen van een meer verbonden manier van leven 
door het delen van ruimtes en voorzieningen met een gemeenschap van gelijkgestemde 
mensen. 
 
De nieuwe generatie: van co-working naar co-living 
Het aantal mensen dat in een ander land woont dan hun geboorteplaats is groter dan ooit - 
en groeit. Expats zijn een divers gezelschap: wereldwijd mobiele professionals, studenten die 
in het buitenland studeren, mensen die beslissen om hun leven te veranderen met een 
verhuizing naar het buitenland. Bovengemiddeld in vele opzichten, zoals inkomen en 
opleidingsniveau; zijn ze moeilijk te bereiken met de traditionele media. Daarom is het 
inzetten van nieuwe media, zoals social-media.  
 
3 doelgroepen 

- De young urban professionals 
- De digitale & reislustige nomaden 
- Flexwerkers & Expats 

 

 
 
Wetenschappelijke feiten over expats 
#1 82% van alle mannelijke expats mist het uitoefenen van de sport die zij thuis deden 
#2 78% van alle expats heeft een universiteitsdiploma  
#3 50% van alle expats shopt het liefst online 
#4 61% van mensen die in het buitenland verblijven voor langere tijd sparen meer geld dan 
dat zij thuis zouden doen.  
#5 Expats spenderen 280% meer tijd op hun telefoon tijdens de kerstdagen 
#6 64% van alle expats zijn geplaatst op lange termijn projecten  
 
Wat is belangrijk? 
Om een sterke community van een betrokken gelijkgestemde groep mensen te vormen is 
het belangrijk dat BRIXX zich met de marketing gaat focussen op het vinden en binden van 
de focusdoelgroep. Hiervoor zijn verschillende aspecten nodig die later zullen worden 
toegelicht.  
 
 
 



Eenzaamheid groeit 
Steeds meer millenials. Voelen zich eenzaam (circa 71%). De reden? Onlinecommunicatie en 
vriendschappen maken minder gelukkig dan fysiek contact. 
 
Daarom is het belangrijk om in te spelen op deze emotie. Het is een gezamenlijke emotie 
onder de doelgroep die opgelost zou kunnen worden door erover te praten en nieuwe 
hechte vriendschappen te sluiten binnen de co-living community. 
 
“It’s time to think about people not users.” 
 
Van bezit naar gebruik naar efficiency 
Flexibiliteit en gemak staan centraal en worden steeds belangrijker gevonden onder deze 
doelgroep. Hierdoor ontstaat er een sociaaleconomisch systeem waarin delen en collectief 
consumeren de norm zijn. Geen wonder dat diensten als Uber, Snappcar, Airbnb, Peerby, 
concepten als co-working offices en nu ook co-living locaties zo populair zijn onder 
millennials. 
 
Voor velen is het kopen en huren van een huis in de grote steden te duur geworden. Het 
delen van ruimten en kosten, met behoud van voldoende huiselijk comfort, lijkt hier dan ook 
een goed alternatief te bieden. Alle kosten en voorzieningen, geïntegreerd in één huursom. 
Leuk, flexibel, sociaal, gemakkelijk en betaalbaar.  
 
Om de focusdoelgroep aan te spreken binnen hun behoeftes is het belangrijk dat zij een 
duidelijke impressie krijgen van hun nieuwe thuis. Om de woning visueel zichtbaar te maken 
en een duidelijk beeld te geven kunnen verschillende methodes gebruik worden. 
 
- 360 hometour op de website 
- Woning bezichtiging door video (IGTV / FB Watch) 
- Impressie foto’s met figuranten bewoners 
 
Om de focus te verleggen van de woning naar de meerwaarde van een community voor de 
doelgroep is het belangrijk dat dit ook visueel duidelijk naar voren komt. 
 
Internationale en plaats onafhankelijke lifestyle 
De toename in het aantal freelancers op de arbeidsmarkt is een feit. Ook de digital 
nomads die in steeds grotere getale de aardkloot verkennen, al reizende en werkende 
tegelijkertijd zijn in opkomst. De wereld wordt steeds kleiner en onze kennis van die wereld 
steeds groter. We reizen erop los, met name naar andere steden ‘ver weg’. Zeker millennials 
zetten de halve wereld op hun bucketlist, waarop een koophuis overigens steeds vaker 
ontbreekt. 
 
''The happiest people don't have the best of everything, they make the best of everything'' 
 
 
 



Duurzaam 
• De combinatie van wonen en werken voorkomt de noodzaak tot vervoer van A naar B. 

Dit scheelt tijd, geld, frustratie en is ook nog eens goed voor het milieu. 
• Het delen van voorzieningen heeft als voordeel dat er minder producten nodig zijn. 

Minder producten betekent minder milieubelasting. 
  
Toename in kwaliteit van levens(geluk) 
• Samenwonen met gelijkgestemden geeft mensen de mogelijkheid relaties en 

verbindingen aan te gaan, vriendschappen te sluiten en levenservaringen uit te wisselen. 
• Het delen van voorzieningen en taken levert tijdswinst op. Deze tijd kan onder andere 

besteed worden aan ontspanning. 
• Het leven in een veilige, gastvrije en ondersteunende gemeenschap voorkomt 

eenzaamheid. 
• Werken en wonen waar en wanneer je wilt passend bij je persoonlijke bioritme en 

situatie. Geen restricties qua openingstijden. De ultieme vrijheid. 
  
Ondernemerschap 
• Een smeltkroes van talent. Een klein en bereidwillig ecosysteem met een 

verscheidenheid aan talenten en competenties die elkaar kunnen versterken zorgt voor 
nieuwe coalities. 

• De bereidheid tot delen, ondersteunen, mentoren is enorm onder de bewoners. De 
kansen op succes en meer inkomsten nemen dan ook toe. 

 
The Customer Journey 

1. Informeren en oriënteren  
Wanneer een expat de opdracht heeft aangenomen of heeft besloten om voor langere tijd 
naar het buitenland te verhuizen zijn er twee verschillende mogelijkheden. De expat heeft 
wel of geen keuze gehad in de locatie waar zij naartoe zullen gaan verhuizen.  
 
Wanneer de expat geen keuze had in locatie, omdat hij/ zij is gestuurd vanuit de werkgever, 
spreken we meestal van young professionals. De customer journey zal voor deze doelgroep 
beginnen bij het oriënteren van het land. Dit gebeurt vrijwel altijd via het internet. Door te 
focussen op deze interesse of zoekwoorden kan de expat getarget worden via social-media 
en googlecampagnes. Dit is de eerste touchpoint met de doelgroep.  
 
Als een expat zelf kiest naar welke locatie hij/ zij zal gaan reizen gaat het meestal om 
uitwisselingsstudenten of reislustige nomaden die graag willen reizen en werken 
tegelijkertijd. Deze twee doelgroepen lijken op eerste oog veel van elkaar te verschillen, 
maar het uitgangspunt voor de reis is hetzelfde. Ze willen op avontuur gaan en nieuwe 
ervaringen opdoen. Ook deze targetgroup zal beginnen met een interesse of fascinatie naar 
het land en de stad waar zij naartoe willen verhuizen. Deze interesse is ook om te zetten in 
een touchpoint, op dezelfde manier als bij de expats. 
 
 
 
 
 



Bij zoektermen binnen deze interesse kan gedacht worden aan: 
- Het land 
- Bezienswaardigheden 
- Huisvesting in het buitenland 
- Scholen/ lessen in het buitenland 
 

2. Voorbereiden van de reis 
De volgende stap binnen de customer journey is het regelen van de reis. Ook hier kan weer 
op ingespeeld worden met campagnes. De focus ligt hierbij op bedrijven die de expat helpen 
de transitie makkelijker te maken. Denk hierbij aan: 

- Transport 
- Visa en andere documentatie 
- Checklist 

 
Het probleem bij deze targeting in de customer journey is dat het grootste gedeelte van de 
doelgroep in deze fase al voorzien is van huisvesting. Dit is wel een goede fase om de binnen 
gehaalde klanten zekerheid en vertrouwen te geven. Op deze manier kan dit touchpoint een 
hele waardevolle fase zijn binnen het binden van de klant.  
 

3. Reizen 
Tijdens de reis is de doelgroep gespannen, opgewonden en zenuwachtig. Om de klant door 
deze fase heen te helpen kan BRIXX Co-Living een vriendelijke steun bieden en de klant 
hiermee op zijn/ haar gemak stellen. Dit is ook weer een punt waarop klantbinding en 
vertrouwen bereikt kan worden. 
 

4. De aankomst 
Een klein deel van de expats zal aankomen zonder huisvesting, zij zullen tijdelijk verblijven in 
een hotel, hostel of airbnb zodat zij zich kunnen oriënteren voor een vaste woonruimte. In 
deze fase zal de expat opzoek gaan naar huisvesting doormiddel van internet. Om hierop in 
te spelen zijn andere campagne met de focus op fijne vaste woonruimte key. 
 
De klanten van BRIXX Co-Living die aankomen in de woning willen zich graag zo snel mogelijk 
thuis voelen. Daarom is een warm welkom in de vorm van een persoonlijke kaart of 
welkomstpakket een goede manier om de klant op zijn/ haar gemak te stellen. 
Vanaf nu begint de community building en het waarmaken van de beloftes die zijn gedaan.  
 

5. Cultuurverandering  
Om goed te integreren in het nieuwe land waar de expat naartoe verhuisd is het belangrijk 
dat zij zich aanpassen en flexibel opstellen. Verbinden met de lokale bevolking vanuit een 
sociaal en zakelijk perspectief is belangrijk om een plek thuis te maken. Het komt veel voor 
dat expats na drie maanden een mentale dip ervaren. Dit is een goed moment om op in te 
spelen en doorheen te slepen. De community van BRIXX Co-Living kan hier uitkomst voor 
bieden.  
 
 
 
 



Het aantrekken van de doelgroep 
Het is belangrijk om de nieuwe toekomstige bewoners een veilig en vertrouwd gevoel te 
geven. Dit kan gerealiseerd worden door: 
 
- Reviews van huidige huurders 
- Kennismakingsevent met de community 
- Een aanspreekpunt / vertrouwenspersoon 
 
Om een aanspreekpunt te creëren kunnen er persona’s gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld 
een mannelijke exchange student en een vrouwelijke expat die fictief zijn en de 
woordvoerders zijn voor BRIXX. Zij reageren op social-media onder hun eigen naam en 
zorgen dat de doelgroep zich gehoord voelt. 
 
Om ervoor te zorgen dat de doelgroep kiest voor BRIXX in tegenstelling tot de concurrentie 
is het belangrijk dat zij de voordelen en extra’s ervaren van de community en de organisatie. 
 
- Huurkorting voor het werven van nieuwe community leden 
- Abonnementen met korting aanbieden of kortingscodes.  
 
Dit kan bijvoorbeeld bij onefit / classpass / felix / swappfiets / locale winkels. Hierdoor leert 
de expat de omgeving kennen en zullen zij zich nog sneller thuis voelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ideeën 
- Housing anywhere 
- Bedvetter (find the perfect roommate) 
- Twitteraccount voor support 
- Website banner meer lifestylegericht 
- Join us aanmeldformulier/ contact pagina 
- Aanbod tonen (interactief) Roomtours 360/ video’s 
- Algemene voorwaarden 
- Voordelen benadrukken 
- Community building 
- Inspelen op emotie 
- Het missen van thuis 
- Nieuwe omgeving 
- Nieuwe uitdagingen 
- Events (explore the city/ neighbourhood) 
- Reviews voor een vertrouwensgevoel 
- Facts to know about the neighbourhood/ city 
- Student/ expat persona (aanspreekpunt) 
- Samenwerkingen (bedrijven/ scholen/ locals) 
- Huurkorting voor het werven van leden 
- Instagram strategie (lifestyle/ community) 
- Aanmeldingen voor nieuwsbrief makkelijker maken en versnellen 
- Het aanbod online zetten 
- Podcast met ervaren expats/ exchange students 
- Abonnementen voor bijv. sport/ bieb etc. met korting (Onefit/ Classpass/ lokale 

winkels) / Felix, Swapp fiets / check 
- Mini guide maken (boekje met ins & outs) 
- Facebook community oprichten 
- Get to know eachother jar 
- Bootcamp BRIXX 
- Delen in FB-groepen 
- Overstap service 
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