
BRIXX Co-Living Meeting  
Donderdag 3 september 2020, 15:30 uur. 
Melissa van Bruggen, Joelle van Dijk & Coco Bronsgeest 
 
Welkomstpakket checklist 

- Mand (Bv: fruitmand) 
- Welkomstguide 
- Get to Know Eacht Other Jar 
- Kaartspel 

 
Welkomstboek 

- Inhoudsopgave 
 
- Meet your host 
è Wie is BRIXX? 
è Wie is de contactpersoon? 
 
- Huisregels 
 
- Community  
è Wat kun je van de community verwachten? 
è Welke groepen kun je je bij aanmelden? 
è Aanmelden voor evenementen 
 
- Facts to know 
è Dingen om rekening mee te houden 
è Hoe werkt het in Nederland  
è Richtlijnen 
 
- Out & About 
è Kennismaken met de buurt 
è Wat is er in de buurt? 
è Thuisbezorgd, felix, onefit etc. 

 
- Emergency’s 
è Huisartsen / Ziekenhuizen / Apotheek etc. 
è Noodnummers 

 
Welkomstpakket individueel (op bed/ linnengoed) 

- Handgeschreven welkomstkaartje 
è Persoonlijk welkom 
è Wifi-code 

 
- Cadeautje 
è Drop 
è Stroopwafels 

 



Social-Media Ideeën: 
- Video bezichtigingen (Vlogs, IGTV’s, FB Watch) 
- Inspelen op gevoel (Eenzaamheid, motiverend, obstakels) 
- Faciliteiten sluiten aan op de wensen en behoefte 
- Duurzaamheid uitlichten/ leuke feitjes 
- Besparen (tijd/geld) 
- Levenservaring/ vriendschappen 
- A day in the life of 
- Tips 
- Top 5 hotspots 
- Interviews bewoners/ ervaringsdeskundige 
- Avontuur 
- Infographics 
- User genarated content 

 
Uitzoeken: 

- Studenten OV voor exchange students 
- Foto’s laten maken van de appartementen 
- Video bezichtigingen 
- Stagiaire Hospitality MBO 
- Overstap service, van huidige woning naar BRIXX 

 
Introductie (vreemden) 

- Google adds 
- Social-media adds 
- SEO-website 
- Adverteren met de brochure 

 
Kijken naar de target groep om de advertentie daarop te kunnen aanpassen.  
 
Bezoekers 

- Website 
- Landingspagina’s 
- Blogartikelen 
- Contact formulier 
- Social-media 

 
Brochure downloaden (Mailblue automatisering) 
 
Leads 

- Contact formulier 
- Liken/ volgen 
- Brochure downloaden 
- Bericht sturen (FB chat etc) 
- E-mail automatisering 
- Google spreadsheet 

 



Klanten 
- E-mail 
- Chat 
- Bezichtiging 
- Documenten 
- Tekenmoment 
- Kennismaking 
- Voorbereiding van de verhuizing 

 
è Standaard templates en berichten voor fb chat 
è Bezichtiging: attributen om de bezichting aantrekkelijk maken, online bezichtingen. 
è Documenten huisstijl  
è Kennismaking andere bezoekers 
è Helpen met de voorbereiding van de verhuizing (checklist) 

 
Ambassadeurs 

- Welkomspakket 
- City guide 
- Whatsappgroep 
- Facebookgroep 
- Contactpersoon / begeleiding 
- Social-media 
- Ambassadeursprogramma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notule overleg brochure, welkomstboek en welkomstpakket BRIXX Co-Living  
 
Wie: Melissa van Bruggen, Coco Bronsgeest & Joëlle van Dijk 
Wanneer: Donderdag 10 september 2020 
Tijd: 16:00 uur 
 
Welkomstboek 
 
Welcome home:  

• Titel niet: ‘Co-Living?’ maar: ‘All inclusive living’  
• Benoem direct voordeel van co-living  

House rules:  
• Inmiddels ontvangen van Michael: in brochure verwerken 

Our services:  
• Let op: community manager kan ook vrouwelijk zijn  

BRIXX Community: 
• Moet worden: BRIXX Family  
• LinkedIn icoon weg 
• Whatsapp icoon toevoegen 
• Hoe kunnen ze contact opnemen met ons 
• Hoe kunnen ze contact opnemen met elkaar 
• Foto kleiner 
• Meer puntsgewijs gaan werken zodat het in één oogopslag duidelijk is hoe het zit 
• Wat organiseren we allemaal 
• Where to sign up à uitbreiden wanneer we duidelijk hebben hoe we de groepen 

gaan indelen (Whatsapp/Facebook?) 
Out & About:  

• Worden twee versies brochures: 1 voor Rotterdam, 1 voor Den Haag 
• Kaartje met pinpoint nog uitzoeken en visualiseren 

Fun facts:  
• Derde fact over Erasmusbrug à regelafstand even checken 

Emergencies:  
• Nummer BRIXX Co-Living erbij toevoegen voor het geval er iets kapot is bv.  

Your host:  
• Niet Michael erop zetten 
• Mail : joinus@brixx-coliving.nl 
• Algemeen nummer BRIXX Co-Living 
• Zakelijke whatsapp business benoemen 

 
Overall na te kijken welkomstboek:  
 

• Inhoudelijk tekst 
• Visuals uitzoeken + downloaden Adobe stock 
• Font kleur (of grijs of zwart) 
• Consistent maken à zelfde fonts voor kop- en voetteksten + in italic, kleuren etc. etc.  



Co-Living brochure verhuurder (alleen digitaal) 
 
Doel: moeten hiermee verleiden om contact op te nemen  
 
Meer focus leggen op de community 
Functies en voordelen appartement moeten er wel in komen, desnoods verderop in de flyer 
Community wilt dichtbij of middenin de stad wonen daarom voordelen/functies 
appartement wel benoemen 
1e behoefte is de woning 
2e behoefte is de community  
 
Volgorde:  

• Voorpagina 
• Benefits of Co-Living 
• What can you expect 
• Community 
• Cities 
• Ready to join?  

 
Uitbreiden inhoud naar voor duidelijkheid en structuur:   

1. Live (Co-Living) 
2. Explore (avontuur nieuw land/stad) 
3. Educate (school, werk) 

 
Maar ook: niet heel veel mooier maken dan het is i.v.m. creëren bepaalde verwachting.  
 
Actiepunten:  
 

• Bekijken invulling get to know each other jar 
 
• Offerte speelkaarten (100 ex.?), brochures (totaal 1.000 ex.?), get to know each other 

jar opstellen en welkomstpakket (denk aan mand en wat lekkers) + doorgeven aan 
Michael 

• Coco & Joëlle bespreken vormgeving + uitzoeken visuals + verbeteren brochure en 
flyer + openstaande punten verdelen  

• Welkomstkaartje (t.b.v. wifi-code) ontwerpen 
• Achterkant speelkaarten ontwerp (leuk printje met logo o.i.d. of alleen logo?) 

 
• Nadenken over invulling fotografie van woningen (denken over shotlist, wanneer, 

waar en wie we gaan inzetten) t.b.v. visuals en content BRIXX Co-Living 
 
Notule overleg brochure, welkomstboek en welkomstpakket BRIXX Co-Living  
 
Wie: Melissa van Bruggen, Coco Bronsgeest & Joëlle van Dijk 
Wanneer: Donderdag 10 september 2020 
Tijd: 16:00 uur 



 
Welkomstboek 
 
Welcome home:  

• Titel niet: ‘Co-Living?’ maar: ‘All inclusive living’  
• Benoem direct voordeel van co-living  

House rules:  
• Inmiddels ontvangen van Michael: in brochure verwerken 

Our services:  
• Let op: community manager kan ook vrouwelijk zijn  

BRIXX Community: 
• Moet worden: BRIXX Family  
• LinkedIn icoon weg 
• Whatsapp icoon toevoegen 
• Hoe kunnen ze contact opnemen met ons 
• Hoe kunnen ze contact opnemen met elkaar 
• Foto kleiner 
• Meer puntsgewijs gaan werken zodat het in één oogopslag duidelijk is hoe het zit 
• Wat organiseren we allemaal 
• Where to sign up à uitbreiden wanneer we duidelijk hebben hoe we de groepen 

gaan indelen (Whatsapp/Facebook?) 
Out & About:  

• Worden twee versies brochures: 1 voor Rotterdam, 1 voor Den Haag 
• Kaartje met pinpoint nog uitzoeken en visualiseren 

Fun facts:  
• Derde fact over Erasmusbrug à regelafstand even checken 

Emergencies:  
• Nummer BRIXX Co-Living erbij toevoegen voor het geval er iets kapot is bv.  

Your host:  
• Niet Michael erop zetten 
• Mail : joinus@brixx-coliving.nl 
• Algemeen nummer BRIXX Co-Living 
• Zakelijke whatsapp business benoemen 

 
Overall na te kijken welkomstboek:  
 

• Inhoudelijk tekst 
• Visuals uitzoeken + downloaden Adobe stock 
• Font kleur (of grijs of zwart) 
• Consistent maken à zelfde fonts voor kop- en voetteksten + in italic, kleuren etc. etc.  

Co-Living brochure verhuurder (alleen digitaal) 
 
Doel: moeten hiermee verleiden om contact op te nemen  
 
Meer focus leggen op de community 



Functies en voordelen appartement moeten er wel in komen, desnoods verderop in de flyer 
Community wilt dichtbij of middenin de stad wonen daarom voordelen/functies 
appartement wel benoemen 
1e behoefte is de woning 
2e behoefte is de community  
 
Volgorde:  

• Voorpagina 
• Benefits of Co-Living 
• What can you expect 
• Community 
• Cities 
• Ready to join?  

 
Uitbreiden inhoud naar voor duidelijkheid en structuur:   

4. Live (Co-Living) 
5. Explore (avontuur nieuw land/stad) 
6. Educate (school, werk) 

 
Maar ook: niet heel veel mooier maken dan het is i.v.m. creëren bepaalde verwachting.  
 
Actiepunten:  
 

• Bekijken invulling get to know each other jar 
 
• Offerte speelkaarten (100 ex.?), brochures (totaal 1.000 ex.?), get to know each other 

jar opstellen en welkomstpakket (denk aan mand en wat lekkers) + doorgeven aan 
Michael 

• Coco & Joëlle bespreken vormgeving + uitzoeken visuals + verbeteren brochure en 
flyer + openstaande punten verdelen  

• Welkomstkaartje (t.b.v. wifi-code) ontwerpen 
• Achterkant speelkaarten ontwerp (leuk printje met logo o.i.d. of alleen logo?) 

 
• Nadenken over invulling fotografie van woningen (denken over shotlist, wanneer, 

waar en wie we gaan inzetten) t.b.v. visuals en content BRIXX Co-Living 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


