
 

 

 



 

  



 

Inleiding 

Ons idee is erg eenvoudig. Een unit van twee stalen framepjes bekleed met sandwichpanelen. Weinig 

onderdelen, laag gewicht,  zeer eenvoudig zelf te monteren en volledig circulair. Deze Cocon woning 

groeit met het gezin mee. Het aantal units wordt bepaald door de grote van het gezin. Elke woning 

collecteert regenwater, krijgt een boom, heeft een veldje voor dieren en een veldje om zelf voedsel 

te verbouwen. De woning wordt op een natuurlijke manier gekoeld. Per 8 woningen is er een 

ecoplant voor energie en een kleine waterzuiveringsinstallatie. (de eerste twee worden gesponsord) 

De eerste woning willen we bouwen voor toeristen die op “doe”vakantie gaan naar Ghana. Deze 

toeristen helpen mee de woningen te bouwen en betalen een kleine bijdrage voor de 

overnachtingen, per maand voldoende om een woning te financieren. Hierdoor ontstaat een wijk, 

met voorzieningen zoals een school en een coöperatieve winkel. 

Ons idee is erg eenvoudig, maar heeft een mega impact. Bijna alle SDG doelstellingen kunnen 

worden gerealiseerd. De afgelopen weken hebben we tijdens de lessen erg veel bezoek gehad,  

lezingen, gastlessen tot en met bestuurders van diverse instellingen. Het resultaat hiervan is onder 

andere toezeggingen voor een pilot project voor een Cocon woning de Oekraïense en Nederlandse 

markt. Er is zelfs een toezegging voor de financiering van de reiskosten, als wij in Ghana de eerste 

Cocon woning gaan bouwen! 

 

Dit rapport gaat over het onderdeel communicatie en media met de volgende onderwerpen; 

• Mijlpalen / Engagement 

• Kanalen / Middelen 

• Response 

 

 



Mijlpalen / Engagement  

 

Bezoek: Rijnlandinstituut. 

 

Resultaat:  

Het Rijnlandinstituut heeft na het werkbezoek contact met ons opgenomen met de vraag of ons 

concept ook toepasbaar is voor woningen voor de Oekraïne.  Inmiddels zijn er diverse besprekingen 

geweest, voor de realisatie van een Pilot Coconwoning voor de Europese markt. 

 

Bezoek: Bestuur Alfa-College 

 

 

Resultaat: 

Het bestuur heeft een locatie beschikbaar gesteld waar de Pilot Coconwoning gebouwd gaat worden. 

 

Bezoek: Den Haag 



 

 

Resultaat: 

Op 5 april hadden zij een schooldag van 9.00 tot 17.00 uur op een wel heel bijzondere plaats. Op 

het plein bij de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag! 

 

Zij kregen de gelegenheid om hun huidige project aan veel bezoekers uit te leggen en te 

presenteren. 

De reacties waren enthousiast van “Een oplossing van ons woningprobleem!”, tot “Waar worden 

deze woningen gemaakt?” 

Een duurzame vorm van wonen die er ook nog eens leuk uitziet, trok volop de aandacht. Al met al 

een hele geslaagde dag voor de studenten en wat ons betreft voor onderwijs in het algemeen. 

 

Bezoek: Peter Bulsing en Hans Veenemans 



 

 

Resultaat: 

Als we naar Ghana gaan om de coconwoning te bouwen, krijgen we van Peter Bulsing een 

waterzuiveringsinstallatie gesponsord en van Hans Veenemans een Ecoplant. 

 

Bezoek: Gedeputeerde Henk Brink  



 

Resultaat: er wordt onderzocht of er budget is om naar Ghana te gaan. 

 

Bezoek: opening SDG House Hoogeveen 

 

 



Resultaat: 

Presentatie Coconwoning aan diverse wethouders uit de regio en aan Gedeputeerde Hans Kuipers. 

Anita van der Noord kwam met de mededing dat een stichting de reis naar Ghana wil gaan 

sponsoren. 

 

Bezoek: RTV Drenthe 

 

Resultaat: 

Dinsdag 10 mei krijgen wij een aantal minuten zendtijd op RTV (Radio Drenthe) en we mochten een 
nummer uitzoeken. The circle of life vonden wij wel toepasselijk.  
 

  



Kanalen /Middelen 

Om iedereen op de hoogte te houden hebben we op verschillende social media platformen een 

account aangemaakt. We zijn te vinden op Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter. 

Elke week posten we iets over de dag. Wie er langs zijn gekomen of wat we allemaal gedaan hebben. 

Ook delen we verder veel informatie over het ontwerp zelf. Onze opdrachtgevers, Provincie Drenthe 

en SDG Nederland, delen ook onze berichten en posten zelf het een en ander over het project. 

Het is erg belangrijk om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Zo voelt men zich meer 

betrokken en op sociale media platformen is het ook belangrijk om consequent te blijven met 

posten. Mensen weten op die manier wanneer ze iets kunnen verwachten.  

Omdat wij niet alleen het stukje duurzaam en circulair bouwen, maar ook de andere problemen in de 

wereld als armoede meenemen in ons project, maken wij denken we echt onderscheid. We kunnen 

hier stemmen mee winnen, maar zo niet, blijft het een mooi project die we echt willen gaan 

realiseren. 

We hebben ook een poster gemaakt die we kunnen gebruiken om nog meer mensen te bereiken. 

Deze hebben we ook opgehangen bij de opening van het SDG House Drenthe. 

 
 
Dinsdag 10 mei krijgen wij een x aantal minuten zendtijd op RTV (Radio Drenthe) en we mochten een 
nummer uitzoeken. The circle of life vonden wij wel toepasselijk.  
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

  



Response 

 

Dit is nog moeilijk meetbaar, maar aan de reacties en toezeggingen die we overal krijgen, is het bij 

een groot publiek duidelijk waar we mee bezig zijn. Als we de ontwerpwedstrijd niet winnen, zijn we 

toch winnaars. We gaan namelijk naar Ghana om daar een Coconwoning te bouwen. Ook de 

realisatie van een Pilot Coconwoning voor de Europese markt gaat gebeuren. 

We merkten dat door de algoritmes nu de Instagram Reels video’s het beste scoorde qua aantal 

weergaven. Daarom zijn we vaker dit soort video’s gaan maken, zo konden we de meeste mensen 

bereiken. het Facebook account is gekoppeld met Instagram, echter hebben we op Facebook een 

minder groot bereik. LinkedIn is meer zakelijk gericht, daar konden we makkelijker in contact komen 

met mensen, met een groter bereik, die onze berichten weer voor ons konden delen. 

Foto’s met duidelijke beelden van het ontwerp, zoals renders, deden het ook goed. 

We hebben zo veel mogelijk gekeken naar wat de mensen graag willen zien. Zo bereik je tenslotte de 

meeste mensen en kan je ze het meest enthousiast maken over het project. 

 


