
Festival De Oversteek 2022 – Verslag Marketing & Communicatie 

1. Strategie 

In aanloop naar het festival communiceerden we vanaf juli via eigen kanalen (OWNED), zoals social media en 

mailings. En via verdiende kanalen (EARNED), zoals pers en partners. 

Vanaf augustus communiceerden we tevens via betaalde communicatie (PAID), met online advertising en out-of-

home communicatie. 

De content bestond in de SEE- en THINK-fase uit onder meer de promovideo, foto’s en info over de deelnemende 

acts en locaties, perspublicaties (n.a.v. twee persberichten) en hard-copy bestaande uit posters en ansichtkaarten. 

Met als overall punchline: 

Op zaterdag 3 en zondag 4 september vind je op ruim 25 locaties in Nijmegen Noord meer dan 40 verschillende 

theater, dans- en muziekoptredens. 

 

Doelgroep 

Primair   Vrouwen, 25 - 65 jaar, hoogopgeleid, in omgeving Nijmegen Noord. 

Secundair  Mannen en vrouwen, 30 - 50 jaar, hoogopgeleid, stadsregio Arnhem en Nijmegen, die het 

   afgelopen jaar minimaal één culturele voorstelling bezochten. 

Middelen 

Ansichtkaarten 5000 st. naar deelnemende locaties + huis-aan-huis in Nijmegen Noord  € 156,22 

A2-Posters 250 st.  naar cultuurnetwerk + horeca + indoor-ronde Flyerman   € 385,- 

A0-posters 20 st.  naar  deelnemende locaties       € 100,- 

Promovideo   zelf gemonteerd met bestaand beeldmateriaal van vorige edities € 0,- 

FB- & Instagram advertising SEE- en THINK-fase met promovideo, DO-fase met campagnebeeld € 781,09 

Fotografie   verslaglegging tijdens het festival     € 350,- 

Totaal             € 1772,31 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aZcLTx9ap-o


2. Resultaten, bezoekers en bereik 

Bezoekers 

In totaal zijn ruim 700 tickets verkocht, waarvan 630 online. De extra lokale communicatie heeft gezorgd voor een 

toename van bezoekers woonachtig in Nijmegen Noord, van 9,6% naar 16,6%. De gemiddelde leeftijd is iets naar 

beneden gegaan (zie tabel). Net als vorig jaar is ongeveer driekwart van de bezoekers vrouw. Naar verwachting 

(trend na pandemie) kochten de meeste bezoekers hun tickets niet 

eerder dan drie weken van te voren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereik 

In totaal bezochten 16.425 mensen de website van Festival De Oversteek. Deze bezoekers bekeken gemiddeld drie 

pagina’s op de website. Op social media verviervoudigde het unieke bereik, naar ruim 165.000 mensen die 

gemiddeld 1,5 keer een bericht heeft gezien. Hiervan zijn +/-140.000 personen bereikt via online advertising en 

+/-25.000 personen via organische posting. Dit betekent dat de stijging voornamelijk komt door online advertising. 

 

  



3. Tevredenheidsonderzoek 

Uit de antwoorden van 58 respondenten (bijna 10% van het totaal aantal bezoekers) viel ons het volgende op: 

Het festival groeit met 20% nieuwe bezoekers, 

bouwend op terugkerende bezoekers. De kwaliteit is 

dus voldoende om nog een keer te gaan. Dit blijkt ook 

uit het hoge beoordelingscijfer. 

Wat betreft communicatiekanalen blijven social media 

en de nieuwsbrief het effectiefst. 

Twee personen zouden graag eerder het programma 

met tijdschema online zien en twee andere personen 

hebben graag betere wegbewijzering. 

 

 

  

 

4. Publicaties 

Festival De Oversteek werd aangekondigd door onder meer Algemeen Dagblad, De Gelderlander en InDeBuurt, 

Ugenda, VisitNijmegen, Koken aan de Waal, Roeivereniging De Waal, IntoNijmegen en Lentse Lucht. 

Er werden voorverhalen geschreven door NieuwsUitNijmegen, 3voor12, IntoNijmegen en De Gelderlander (zie 

bijlagen). 

En er kwamen verslaggevers langs vanuit De Gelderlander, 3voor12, IntoNijmegen, BENerweer en Ugenda (zie 

bijlagen). 

Op social media werden diverse berichten re-post door Kunstencentrum De Lindenberg, De Kunstnacht, 

Stadsschouwburg en De Vereeniging, Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Arthouse LUX en andere culturele 

organisaties. 

 

  



5. Bijlagen 

 

 

  



 

 
 

 
 

 



 

  



  









 



  



 



 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

 

BEN er weer  





 















 

  



 

 

 

 

 

 


