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4.1	
wat	is		
communicatie	

a		hoezo	communicatie?

Communicatie kan gezien worden als smeermiddel van een 
organisatie. Een organisatie bestaat uit mensen en heeft met 
mensen te maken. Mensen communiceren met elkaar: ac-
tief, passief, bewust, onbewust, bedoeld en onbedoeld. Alles 
wat een organisatie doet, bedoelt, wil doen, heeft een com-
municatief element. Communicatie is derhalve meer dan 
een advertentie of een folder. Een mooie folder of website 
kan teniet worden gedaan door een onaardige telefoniste of 
een uitblijvend antwoord op een vraag. Kortom, communi-
catie zit in al het handelen en laat zien waar een organisatie 
voor staat. Communicatie is zo belangrijk dat eerst kort 
wordt weergegeven wat communicatie nu eigenlijk is. 
Zonder deze kennis kan een organisatie niet weloverwogen 
communiceren met haar doelgroepen. 
Er valt veel te vertellen over communicatie, maar niet alles 
is direct van toepassing op de wereld van kerkbeheer. Voor 
geïnteresseerden is voldoende literatuur beschikbaar om het 
communicatievak beter te begrijpen. Ter ondersteuning van 
de tekst worden voorbeelden uit het dagelijks leven gegeven.

b		wat	is	communicatie?

Het is essentieel eerst te kijken naar de theorie van com-
municatie om goed te begrijpen wat er feitelijk gebeurt en 
welke invloed dat kan hebben. Hierdoor is het mogelijk de 
betekenis van communicatie te doorgronden, te bepalen 
wat goede communicatie is en/of wat er fout is gegaan als de 
boodschap anders wordt begrepen dan bedoeld.
Communicatie is het zenden en ontvangen van verbale 
en non-verbale boodschappen. Van belang hierbij is de 
betekenis die wordt toegekend aan die boodschappen door 
de ontvanger. Betekenisgeving in deze context is cultuur- en 
groepsgebonden, afhankelijk van kennis, ontwikkeling en 
taal, normen, waarden en gebruiken. Hierdoor kunnen 
interpretatieverschillen ontstaan van de boodschap(pen). 
Feedback (terugkoppeling) is de controlemogelijkheid om 

te bepalen of en hoe de boodschap is overgekomen en waar 
mogelijk is aan te vullen, dan wel te corrigeren (maar ook 
feedback is onderhevig aan dezelfde afhankelijkheidsme-
chanismen als hiervoor beschreven).

Verder is het inhoudelijke- en betrekkingsniveau van 
communicatie van belang. Het inhoudelijke niveau van 
de boodschap is de letterlijke betekenis. Hoe de bood-
schap moet worden geïnterpreteerd en hoe de actoren ten 
opzichte van elkaar staan heet betrekkingsniveau. Het 
betrekkingsaspect is bij communicatie niet weg te denken 
en maakt derhalve onlosmakelijk deel uit van het communi-
catieproces. Aspecten in de communicatieboodschap zijn:
•  het zakelijk aspect: de feitelijke inhoud;
•  het expressief aspect: de informatie die de zender geeft over 

zichzelf;
•  het relationele aspect: de relatie van de zender tot de ont-

vanger;
•  het appellerend aspect: de invloed die de zender wil uitoe-

fenen op de ontvanger.
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c		communicatiemodel

Onderstaand wordt een communicatiemodel gegeven, 
waarin zoveel mogelijk beïnvloedingsfactoren  zijn weer-
gegeven.
In dit model zijn de volgende begrippen opgenomen:
a  Bron, verzender: de bron zou kunnen worden omschreven 

als het brein (waar de boodschap ontstaat), de (ver)zender 
is de actor die de boodschap daadwerkelijk verzend (op 
welke wijze dan ook);

b  Ontvanger, bestemming: de ontvanger is degene die de 
boodschap ontvangt en interpreteert, waarbij het brein 
van de ontvanger de bestemming is.

c  Coderen-decoderen: coderen is omzetten in een vorm die 
transmissie mogelijk maakt. Dat kan zijn het gesproken 
woord, een brief, mail, beeld, klank, gebaren. Hier wordt 
de boodschap in een interpreteerbare vorm omgezet 
voor de ontvanger. Het omgekeerde doet zich voor bij de 
ontvanger. Daar wordt de boodschap gedecodeerd, d.w.z. 
vertaald of hersteld naar de oorspronkelijke vorm. De 
ontvanger maakt zich een idee wat de zender bedoeld zou 
kunnen hebben.

d  Repertorium van tekens (rep. A en rep. B): middelen die 
gebruikt worden om de boodschap te ‘dragen’ en te 
‘vervoeren’. Verzender en ontvanger hebben beide een 
repertorium dat, minstens gedeeltelijk, moet samenvallen 
met het andere. Zonder tekens/tekenuitingen is er zeker 
geen communicatie mogelijk. Wat een verzender wil 
mededelen moet worden ‘betekend’. De betekenis van het 

woord (betekenaar) moet samenvallen met de betekenis 
van het concept (of het beeld) hierbij (betekende). Zo kan 
het woord ‘kerk’ verschillend worden geïnterpreteerd. 
Een goede communicatie vereist op z’n minst bij zender 
en ontvanger overeenstemming over de betekenis van het 
woord.

e  Kanaal: verbinding die de ruimtelijke scheiding tussen 
verzender en ontvanger overbrugt. Ook wel de weg of 
de materie waarlangs signalen worden overgebracht, bij-
voorbeeld draden, lijnen, lucht, water, et cetera. Kanaal-
soorten gaan samen met de manieren waarop signalen 
geproduceerd worden: bij een bepaalde signaalsoort 
horen een of meer kanaalsoorten.

f  Medium: feitelijk een object dat de boodschap draagt of 
kan dragen. Denk daarbij aan radio, televisie, affiche, 
telefoon, et cetera.

g  Boodschap: de klassieke term voor datgene wat uitgedrukt 
wordt en ‘overgedragen’ naar de ontvanger. Dat kan in de 
vorm van tekens, maar ook meningen, kennis, gevoelens, 
feiten, etc. 

h  Ruis: storingen die de boodschap kunnen vervormen. Het 
decoderen wordt dan bemoeilijkt. Ruis kan natuurlijk 
puur technisch zijn, een storend signaal dat de overbreng-
ing van een boodschap bemoeilijkt, maar ook bij de 
interpretatie van de boodschap als er meer zenders hun 
boodschappen naar de zelfde ontvanger sturen, eventueel 
met de intentionele bedoeling om de boodschap van een 
enkele zender anders te laten interpreteren (denk hierbij 
aan concurrerende reclameboodschappen).

bron

bestemming

verzender
Vaardigheden,
Houdingen,
Kennisniveau,
Sociale &  
culturele context
ontvanger

ontvanger
Vaardigheden,
Houdingen,
Kennisniveau,
Sociale &  
culturele context
verzender

bestemming 

bron

kanaal

ruisbron

Verzonden
boodschap

Verzonden
boodschap

Ontvangen
boodschap

Ontvangen
boodschap

kanaal

rep. A rep. B

codering decodering



5 | 4hoofdstuk 4

j  Feedback: waarbij de zender en ontvanger continu van rol 
wisselen. In de meest beperkte vorm is dat het enkelvou-
dig toetsen van de zender of het resultaat van zijn commu-
nicatiehandeling is als bedoeld.

Er zijn, zowel aan de kant van de zender als van de ontvan-
ger, vier factoren, die een rol spelen bij het doen slagen van 
de communicatie:
1  Communicatieve vaardigheden (bijv. goed kunnen spre-

ken en schrijven/luisteren en lezen);
2  Houdingen (tegenover zichzelf, tegenover het subject, 

tegenover de ontvanger);
3  Kennisniveau (het is niet mogelijk te communiceren over 

een gegeven dat men niet of nauwelijks kent/het commu-
niceren in al te technisch termen bij juist veel kennis);

4  Positie binnen het sociaal systeem, de culturele gebon-
denheid, etc. (mensen die uiteenlopende sociale rollen 
vervullen of uit verschillende sociale klassen of culturen 
komen, communiceren op een verschillende wijze).

Niet onbelangrijk is te beseffen dat we als mens zowel ver-
baal (schriftelijk of mondeling) als non-verbaal (lichaams-
houding, gebaren, gezichtsuitdrukking) communiceren. 
Vaak wordt de non-verbale communicatie beter onthouden 
dan de verbale communicatie. Bijvoorbeeld als je een vies 
gezicht trekt terwijl je zegt dat iets heel lekker is. Het eerste 
zal het laatste ongeloofwaardig maken.

d		vormen	van	communicatie

Tegenwoordig wordt communicatie gezien als één geheel, 
waarbij een communicatievraagstuk vanuit verschillende 
invalshoeken bekeken kan worden. Die invalshoeken wer-
den in het recente verleden nog als aparte disciplines gezien:
1  Public relations: het stelselmatig bevorderen van weder-

zijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroe-
pen door middel van communicatie. Het voornaamste 
doel van public relations is het bestendigen of creëren van 
een positief imago.

2  Reclame: een vorm van communicatie met als doel 
potentiële klanten direct of indirect over te halen tot de 
aanschaf van producten of diensten.

3  Voorlichting: door middel van communicatie geven 
van informatie. Het doel ervan is de ontvanger te on-
dersteunen in een keuze of beslissing of het vormen van 
een mening. Voorlichting kan gevraagd of ongevraagd 
plaatsvinden en is meestal één richting op (er wordt geen 
directe feed back verlangd, tenzij onderzocht wordt of de 
boodschap is overgekomen). 

4  Propaganda: een communicatievorm gericht op het 
beïnvloeden van de publieke opinie voor een meestal niet-
commercieel doel.
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4.2	
communicatie	
van	de		
organisatie

Alle communicatie waarbij de organisatie centraal staat 
wordt ook wel concerncommunicatie genoemd, oftewel 
de communicatie van de organisatie. Het gaat hierbij niet 
om het verkopen van een product of dienst, maar meer om 
een gewenst imago te realiseren bij de doelgroepen. Dat 
betekent wel dat alle uitingen goed op elkaar afgestemd 
dienen te worden, waarbij altijd de organisatie als geheel is 
te herkennen.

a		imago

Het imago van een organisatie wordt bepaald door de 
publieksgroep zelf en niet door de organisatie. Er is dus 
een verschil tussen het gewenste imago (het beeld dat de 
organisatie van zichzelf als gewenst ziet) en het werkelijk 
imago (het beeld dat het publiek van de organisatie heeft). 
Het imago wordt gevormd door beelden, associaties en 
ervaringen die publieksgroepen aan een organisatie kop-
pelen. Omdat dat imago per publieksgroep en per individu, 
maar ook op diverse niveau’s  verschillend kan zijn is het dus 
ook mogelijk dat één organisatie diverse imago’s heeft. Zo 
worden voor één merk de volgende niveaus van een imago 
onderscheiden: 
•  op productniveau, 
•  op merkniveau, 
•  op bedrijfsniveau 
•  op brancheniveau, 
•  op landniveau en 
•  op gebruikersniveau.

De factoren die bij het bepalen van een imago een rol spelen 
zijn:
•  de eigen ervaring,
•  informele, interpersoonlijke communicatie (ervaringen 

van anderen),
•  berichten in de media (kranten- of tijdschriftenartikel, 

bericht op radio of televisie),
•  betaalde communicatie (advertentie of commercial).

b		identiteit

Ook bij identiteit is er een verschil tussen de gewenste 
identiteit (wat de organisatie wil zijn of uitstralen) en de 
werkelijke identiteit (wat de organisatie is of uitstraalt). De 
identiteit van een organisatie, ook wel ‘corporate identity’ 
genoemd, komt tot uitdrukking in [1] gedrag, [2] commu-
nicatie en [3] design. Het onderdeel gedrag neemt hierin 
een zeer belangrijke positie in. 
1  Gedrag: dit is het dagelijks handelen van de medewerkers 

in de organisatie. Klantcontact, bezoekers ontvangen, te-
lefoon aannemen, brieven of emails beantwoorden, maar 
ook het handelen richting belangengroepen.

2  Communicatie: is het middel om de persoonlijkheid van 
de organisatie te uiten. Dat kan door middel van brochu-
res, advertenties, internet, persberichten en evenementen. 
Het is uiteraard wel van belang dat de communicatie 
overeenkomt met het gedrag van de organisatie. Als je, 
bijvoorbeeld, een open houding naar de samenleving 
propageert, moet dat in het handelen tot uiting komen.

3  Design: oftewel de zichtbaarheid en herkenbaarheid van 
een organisatie. Dat kan zich uiten in architectuur, interi-
eur, huisstijl en producten. 

Deze mix bepaalt de ‘persoonlijkheid’ (wat een organisatie 
karakteriseert) van een organisatie en is de basis waarop deze 
haar doelgroepen benadert. Voorbeeld: focus je als exploi-
tatiestichting op kunst/cultuur, op een bepaalde religieuze 
stroming of op de maatschappij, dan is je handelen altijd 
een afgeleide van deze focus. Het kan overigens heel goed 
zijn dat deze focus in de loop der tijd ontstaat en al het 
handelen daar vervolgens op wordt aangepast.

Er kunnen vijf (5) identiteitsstructuren worden onderschei-
den. Dit kan van betekenis zijn voor een organisatie met 
meerdere locaties (bijvoorbeeld provinciale stichtingen, 
die meerdere kerken in eigendom hebben), die al dan niet 
zelfstandig opereren.
1  Monolithische identiteit: de organisatie gebruikt één naam 

en huisstijl voor alle producten/diensten (of locaties). De 
naam van de organisatie is tevens de merknaam op alle 
producten en diensten. De organisatie wordt door de 
doelgroep ook als één geheel waargenomen. De unifor-
miteit in de visuele uitstraling is hoog. Bijvoorbeeld: 
fastfoodketen McDonalds. Als een nieuw product of 
nieuwe locatie wordt toegevoegd profiteert deze van het al 
bestaande imago. Ook: Hema, NS.

2  Semi-monolithische identiteit: in dit geval wordt slechts 
een beperkte uniformiteit tussen de merken van produc-
ten of locaties onderling gebruikt. De organisatie wordt 
als één geheel door de doelgroep waargenomen, maar 
heeft meer onderscheid in de producten/diensten, soms 
zelfs met gebruik van sub-brands. Bijvoorbeeld woonwa-
renhuis Ikea, maar wel met boekenkast Billy. De boeken-
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kast met deze naam is haast een begrip, maar iedereen 
weet dat deze van Ikea afkomstig is. Afhankelijk van de 
wijze waarop regionale kerkenstichtingen, die meerdere 
kerkgebouwen in bezit hebben, zich manifesteren hebben 
zij deze of onderstaande identiteitsstructuur.

3  Endorsed (afzender) identiteit: hier is sprake van een 
hoofd- en een afzendermerk (de endorser). Het afzender-
merk, vaak de bedrijfsnaam, geeft vanaf de achtergrond 
een garantie aan het hoofdmerk. Zo hanteert Unox voor 
haar producten verschillende merknamen (bijvoorbeeld 
Cup-a-Soup) in combinatie met de bedrijfsnaam. Een 
provinciale stichting die verschillende kerken in eigen-
dom heeft kan elke locatie haar eigen identiteit laten 
behouden onder de vlag van de eigenaarstichting (ver-
scheidenheid binnen een eenheid).

4  Multi-branded identiteit: een combinatie van twee of 
meer gelijkwaardige hoofdmerken met ieder een eigen 
visuele uitstraling en marktbenadering (bijvoorbeeld 
de Senseo, een samenwerking tussen Philips en Douwe 
Egberts). Te denken valt ook aan de samenwerking van 
het Amsterdam(s historisch) Museum en de Nieuwe Kerk 
bij het maken van een tentoonstelling.

5  Single-branded (merken identiteit): verschillende merken 
hebben een eigen identiteit, die op geen enkele manier 
naar elkaar verwijzen (bijvoorbeeld Coca Cola, Sprite, 
Aquarius en Minute Maid, die door één producent 
gefabriceerd worden, maar waar niet direct naar wordt 
verwezen).

c		huisstijl

Een goed en consequent doorgevoerde huisstijl geeft vorm 
aan de gewenste identiteit van een organisatie. Ook voor 
kleine organisaties is een sterke huisstijl erg belangrijk. De 
huisstijl bepaalt voor een groot deel het gezicht en herken-
baarheid van de organisatie. Ook voor kerken is dit belang-
rijk, zeker als ze meervoudig gebruik kennen en meerdere 
publieksgroepen aanspreken.
De kracht van een huisstijl wordt grotendeels bepaald door 
de volgende elementen:
•  Logo, woord- en beeldmerk: een symbolisch herkennings-

teken, dat kan bestaan uit een woordmerk, een beeldmerk 
of een combinatie van beide. Een logo moet een hoge 
attentiewaarde hebben en het liefst voor zich spreken. 
Technisch gezien moet het op vele manieren bruikbaar 
zijn, op allerlei materialen aan te brengen en in zowel 
kleur als zwart-wit goed overkomen. Denk daarbij aan het 
logo van bijvoorbeeld McDonalds: alleen de ‘M’ op een 
zuil langs de snelweg of aangebracht in een winkelcen-
trum is al voldoende om te laten weten dat op die plaats 
een McDonalds is gevestigd. Maar ook het logo van 

supermarktketen Albert Heijn of webshop Bol.com 
behoeft nauwelijks enige uitleg.

•  Kleurgebruik: een vaste kleur vergroot de herkenning. 
Shell, met het kenmerkende geel en rood, is hier een 
goed voorbeeld van. Denk hierbij ook aan het rood van 
de vbmk. Dit kleurgebruik moet zo ver mogelijk worden 
doorgevoerd. Bedenk hier wel, dat de meeste mensen aan 
kleuren een gevoelswaarde geven. Dat kan zelfs per cul-
tuur verschillen.

•  Typografie: dit zijn grafische elementen als lettertype(n), 
uitlijning en opmaak. Bij de keuze voor een bepaald 
lettertype is het van belang er op toe te zien, dat deze dan 
ook consequent wordt toegepast. Dit vergroot de herken-
baarheid. Ook vaste sjablonen van opmaak voor brieven, 
memo’s of rapporten dragen hier in belangrijke mate aan 
bij.

Het is verstandig de huisstijl vast te leggen in een (digitaal) 
huisstijl handboek. Daarin staan de regels zo gedetailleerd 
mogelijk voor het gebruik van de huisstijl. Het is raadzaam 
één persoon verantwoordelijk te maken voor het bewaken 
van de huisstijl. Leveranciers van producten waarop de huis-
stijl van toepassing is dienen te beschikken over dit huisstijl 
handboek.

antwoordkaart
Ondergetekende

 
naam Organisatie/bedrijf

 
adres

 
POstcOde en wOOnPlaats

 
telefOOnnummer

 
e-mailadres

 
geeft zich op bij de Vmbk als:
  lid en betaalt een jaarlijkse contributie 

van €125,–
  begunstiger en betaalt een jaarlijkse 

bijdrage van €150,–
datum           

  
Handtekening

          

de 
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voor 
u! 

Vereniging van Beheerders 
van Monumentale Kerkgebouwen 
in Nederland

waarom de vbmk?
elk klein dorp of grote plaats in nederland 
herbergt een of meer kerken. klein en intiem, 
dan weer imposant en monumentaal, vormen 
zij een onlosmakelijk deel van onze bebouw-
de omgeving en van ons cultuurhistorisch 
erfgoed. Vanaf de jaren zestig verloren deze 
gebouwen door de ontkerkelijking steeds 
meer hun exclusieve functie als godshuis. 
daardoor liepen ook de inkomsten terug. 
Om toch een sluitende begroting voor 
onderhoud en exploitatie te bereiken, 
zochten en vonden kerkbeheerders aanvul-
lende of nieuwe gebruiksvormen.  
kerkgebouwen bleven zo maatschappelijke 
functies vervullen en ontkwamen aan de 
slopershamer. kerkbeheerders die nieuwe 
wegen insloegen, besloten hun krachten te 
bundelen bij het zoeken naar oplossingen 
voor de problemen die zij tegenkwamen. 
in l981 was de oprichting van de Vereniging 
van beheerders van monumentale kerk-
gebouwen (Vbmk) een feit.

steun de vbmk 
als begunstiger

de instandhouding van kerken die om 
uiteenlopende redenen het behoud waard 
zijn, is niet een zaak van de Vbmk alleen. 
Onderhoud, restauratie én exploitatie van 
deze gebouwen is immers het werk van 
specialisten. inmiddels telt de vereniging vele 
bedrijven die als begunstiger bijdragen aan 
het gezamenlijke belang. begunstigers steunen 
de vereniging met een jaarlijkse contributie. 
sluit uw belang ook aan bij het doel van de 
Vbmk?
meldt u zich dan nu aan als begunstiger. 

Vereniging van Beheerders 
van Monumentale Kerkgebouwen
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Postbus 3092

2601 db Delft
015 215 43 95

vbmk@erfgoedhuis.nl
www.vbmk.nl

Samenstelling Brigitte Linskens
Vormgeving Biskaje, Leiden
Druk Puntgaaf Drukwerk, Leiden

VBMK
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van Monumentale Kerkgebouwen
in Nederland
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de Grote Kerk van Oosthuizen
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4.3	
interne	
communicatie

.

a		waarom	interne	communicatie?

Zonder een goede interne communicatie is het ondoen-
lijk een goede externe communicatie te ontwikkelen. Een 
organisatie dient figuurlijk met één gezicht naar buiten te 
treden. Het kan dus niet zo zijn dat wat de ene medewer-
ker communiceert door een andere medewerker wordt 
tegengesproken. Belangrijk is dat door middel van interne 
communicatie alle medewerkers binnen de organisatie goed 
geïnformeerd zijn over de eigen (gewenste) identiteit van 
de organisatie, dit ook accepteren en uitdragen. Het spreekt 
voor zich dat visie en gedrag van het bestuur en/of manage-
ment van grote invloed is op de interne communicatie. Is 
deze niet congruent met de boodschap die men zegt te wil-
len uitdragen, dan kan men moeilijk van de medewerkers 
iets anders verlangen.

Het doel van interne communicatie is informeren en 
motiveren. Een medewerker die niet goed geïnformeerd is 
voelt zich minder betrokken bij de organisatie en zal minder 
snel geneigd zijn de missie van de organisatie te onderschrij-
ven en/of zich (mede) verantwoordelijk te voelen voor de 
organisatie. Het werkt ook wederkerig: goed geïnformeerde 
medewerkers zullen ook sneller informatie delen met  
bestuur/management.

Welke informatie gedeeld wordt en met wie is sterk  
afhankelijk van de soort organisatie, de interne cultuur, 
de samenstelling (bijvoorbeeld een mix van personeel en 
vrijwilligers), de taakverdeling en verantwoordelijkheden. 
Zelfs als men niets regelt zullen er altijd informele circuits 
ontstaan, waar dan vervolgens niet altijd de juiste informa-
tie wordt verspreid. Dat geeft aan dat het beter is de juiste 
informatie op het juiste moment aan de juiste doelgroep 
te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat er 
miscommunicatie kan ontstaan. In de regel gaat interne 
communicatie vooraf aan externe communicatie.

b		interne		
communicatiemiddelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan 
interne communicatie: 
•  Mondeling: werkoverleg, personeelsbijeenkomst. Deze 

wijze van communiceren is het meest effectief en wordt 
door de meeste mensen als prettig ervaren. Behalve 
taak- en beleidsinformatie heeft werkoverleg ook een 
motiverende functie. Bovendien is op deze wijze directe 
feedback mogelijk. Zorg er echter wel voor dat werk-
overleg functioneel is en blijft met een duidelijke agenda, 
tijdsplanning, verslag en actielijst (wie doet wat en wan-
neer). Personeelsbijeenkomsten zijn van belang om alle bij 
de organisatie betrokken medewerkers (bestuur, perso-
neelsleden, vrijwilligers) met elkaar in contact te brengen. 
Daarnaast kan op zo’n moment aan iedereen gelijktijdig 
informatie worden verstrekt, zoals de resultaten van het 
afgelopen jaar of de plannen voor de toekomst. Het heeft 
een belangrijke functie voor binding en motivatie.

•  Schriftelijk: personeelsblad, nieuwsbrief, jaarverslag, be-
stuurs- en/of directiemededeling. Het voordeel van schrif-
telijke communicatie is dat de berichtgeving, als het goed 
is gedaan, slechts voor één uitleg vatbaar is. En het kan 
opnieuw worden geraadpleegd. Vaak vinden mensen het 
prettig om mondeling verstrekte informatie later nog eens 
na te kunnen lezen, vooral als het over voor de betrok-
kene belangrijke informatie gaat. Ook een op een centrale 
en toegankelijke plek geplaatst mededelingenbord kan 
hier goede diensten bewijzen. Medewerkers kunnen zo 
eveneens elkaar informeren (over bijvoorbeeld geboorten, 
trouwerijen, roosters).

•  Digitaal: email, website, digitale nieuwsbrief. Er vanuit 
gaande dat de meeste mensen wel een internetaansluiting 
hebben met een emailaccount is dit de snelste manier 
van communiceren. Een digitale nieuwsbrief is zelf op 
te maken, is goedkoop omdat het niet gedrukt hoeft te 
worden en kan er voor zorgen dat actuele informatie snel 
door iedereen kan worden gelezen.
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tips	voor	het	schrijven	van		
een	interne	nieuwsbrief
Een nieuwsbrief is een handig communicatiemiddel 
om personeel en vrijwilligers op de hoogte te bren-
gen en te houden van nieuws binnen de organisatie. 
De volgende tips maken het samenstellen van een 
nieuwsbrief een stuk eenvoudiger.

Voorbereiding
Zorg dat u alle informatie waarover u het wilt hebben 
vergaard hebt. Bepaal welk nieuws u wilt brengen: 
formeel of informeel. Als ‘bindingsinstrument’ kan 
het handig zijn informele nieuwsfeitjes als jubilea, 
verjaardagen en overige bijzonderheden over perso-
neel en vrijwilligers hierin op te nemen. Bepaal ook 
hoe vaak u een nieuwsbrief wilt uitbrengen. Een regel-
matige verschijning van de nieuwsbrief maakt het tot 
een communicatie-instrument.

Schrijfstijl
Een formele aanhef en/of toon is niet aan te bevelen, 
een persoonlijke manier van aanspreken werkt het 
beste. Vermijdt liever ‘u’ als aanspreekvorm, tenzij 
dat natuurlijk gebruikelijk is in uw organisatie. ‘Je’ 
is vriendelijker en creëert minder afstand. Een goede 
houvast voor de inhoud van een bericht is het principe 
van de vijf w’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom. 
Dit is een waterdicht systeem, waarbij geen vragen 
ontstaan over een bepaald bericht. Vermijdt ingewik-
kelde en lange zinnen. Vermijdt afkortingen. Maak 
geen spel- en grammaticafouten.

Nieuwsopbouw
Het belangrijkste bericht staat bovenaan en is meestal 
de gebeurtenissen onder personeel en vrijwilligers. 
Wat iedereen aangaat (bijvoorbeeld de kerstborrel) 
prevaleert natuurlijk. Jaarresultaten kunnen het beste 
gebracht worden in het licht van de inspanningen 
die door betrokkenen zijn verricht. Een motiverende 
opmerking bereikt meer dan een droge opsomming 
van de feiten.



handboek behoud en beheer vbmk124|

In  samenwerking met  Wul l ie  MacMorland -  Schots  res taurant  Hie lander

vrijdag11 I 02 I 2011 zaterdag12 I 02 I 2011

In  samenwerking met  Wul l ie  MacMorland -  Schots  res taurant  Hie lander
www. g ro tek erk - a l kma ar . n l

  

aartfairal
km
aa
r

11
www

.ar
tfa

ira
lkm

aar
.nl

april 1
april 2

april 3

 17-21 uur

 11
-17 uur

 11
-17 uur

www.grotekerk-alkmaar.nl

donderdag
& vrijdag
14-21 uur

zaterdag
& zondag
11-17 uur

11dec12dec13dec14



13 | 4hoofdstuk 4

4.4	
marketing-	
communicatie	

Communicatie die wordt ingezet voor de verkoop van 
producten en diensten wordt marketingcommunicatie 
genoemd. Een kerkbeheerder met een meervoudig gebruik 
van zijn gebouw zal zijn activiteiten voor het voetlicht wil-
len brengen en gebruikt daarvoor marketingcommunicatie.
Als u zelf iets organiseert verzorgt u zelf de communicatie 
over deze activiteit. Als u uw locatie heeft verhuurd zal, 
over het algemeen, de huurder de communicatie over de 
activiteit verzorgen. Bij partage (zie hoofdstuk 3.2) kan het 
zijn dat u de communicatie samen verzorgt (en de kosten 
deelt) in verhouding tot de overeengekomen verdeling 
van kosten/opbrengsten. Als u een agenda (digitaal of in 
gedrukte vorm) uitgeeft om de activiteiten in uw gebouw 
aan te kondigen is het gebruikelijk om alle (al dan niet met 
toegangskaarten) publiektoegankelijke activiteiten hierin 
op te nemen, zowel van uzelf als van derden. 

a		maak	van	uw	gebouw	een	merk

Van belang is de activiteiten die u zelf organiseert niet als 
inwisselbaar en uitvoerbaar in welke locatie dan ook neer te 
zetten. Het gaat u er om dat mensen specifiek naar uw loca-
tie komen voor een activiteit. Dat betekent dat u de com-
municatie over het programma niet uitvoert als losse, op 
zichzelf staande boodschappen, maar als duidelijk herken-
baar van uw organisatie/in uw gebouw. Kortom, u maakt 
van uw gebouw een merk. Er ontstaat zo een wisselwerking 
tussen de kwaliteit van de activiteiten en uw gebouw (dat 
betekent wel dat u de kwaliteit van de activiteiten dient te 
bewaken). Zo wordt uw gebouw een sterk merk, herkenbaar 
in de directe omgeving, en communiceert u tevens wat er 
allemaal georganiseerd kan worden (een dubbel effect dus: u 
communiceert over de activiteiten en over uw gebouw).

b		marketingmix

Het basisprincipe van marketing is dat je niet je eigen 
product of dienst verkoopt, maar uitgaat van de behoefte 
van de (potentiële) klant. En niet zelden wordt daarom in 
de marketing een behoefte gecreëerd waar het eigen product 
of dienst dan de ideale oplossing voor is. Kijk naar een 
willekeurige reclame van een willekeurig product en u ziet 
wat hiermee bedoeld wordt. Een bepaald merk tandpasta of 
mondwater (de oplossing) wordt aanbevolen voor wittere 
tanden of een frissere adem (het probleem of de behoefte). 
Op moederdag hoor je een bloemetje (de oplossing) te 
geven om je affectie of dankbaarheid uit te spreken (het 
probleem of de behoefte).

Om een kerkgebouw ‘te verkopen’ zijn er aardig wat 
behoeftes te bedenken: behoefte aan stilte, contemplatie, 
schoonheid, historie, vieren, gedenken, ruimte, sfeer, etc. 
De activiteiten die worden aangeboden worden gesitueerd 
als oplossing voor een dergelijke behoefte. En dat kan 
veelzijdig zijn: van muziekuitvoering tot bedrijfsdiner, van 
tentoonstelling tot receptie.

Maar marketing is méér: om de behoefte van de klant te 
kunnen vervullen bestaat de marketingmix uit de zoge-
naamde vijf P’s:
•  Product (of dienst): welk product lever je (kwaliteit, 

presentatie, service, kortom alles wat de kwaliteit van een 
product/dienst weergeeft) en in welke behoefte voorziet 
dit.

•  Plaats: waar biedt je het product aan (locatiekenmerken).
•  Prijs: hoe is de prijsbepaling en het prijsniveau (ten op-

zichte van anderen en zichzelf ).
•  Promotie: hoe bereik je je doelgroep, welke communica-

tiemiddelen zet je in
•  Personeel: wat is de handelwijze, vakkennis van perso-

neel, vrijwilligers en zijn het er voldoende.

Dit betekent dat het product of de dienst kwalitatief 
afgestemd moet zijn op de doelgroep, de locatie op de soort 
activiteit (inclusief bereikbaarheid), de prijs op de soort 
activiteit en doelgroep en de promotie op alles wat hiervoor 
is genoemd. Bij 10 euro entree voor een rommelmarkt is het 
de vraag of er veel bezoekers zullen komen, maar 5 euro en-
tree vragen voor een klassiek concert wekt geen vertrouwen 
in de kwaliteit van het aanbod. Veel informatie-uitwisseling 
gaat via internet, maar bekijk eens websites van kerken; de 
kwaliteit is wisselend en varieert van oubollig tot modern, 
van teveel tekst en/of een te klein lettertype tot heldere 
bewegwijzering. In een enkel geval is de informatieverstrek-
king niet up-to-date. Een eerste indruk maak je maar één 
keer!
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Personeel, tot slot, is niet een sluitpost, maar essentieel in de 
marketingmix. Heeft u voldoende personeel/vrijwilligers, is 
er voldoende vakkennis in huis, zijn ze servicegericht naar 
de bezoekers/gebruikers, reageren ze adequaat op vragen/
opmerkingen/verzoeken. Wilt u de locatie goed in de markt 
zetten, dan is het ook aan te raden het personeel (inclusief 
vrijwilligers) in aangepaste kleding (bijvoorbeeld uniforme 
bedrijfskleding) te laten lopen. Met enige creativiteit hoeft 
dat helemaal niet in de papieren te lopen. Geef bijvoorbeeld 
iedereen een zelfde kleur overhemd met geborduurd orga-
nisatielogo en vraag ze een zwarte broek of rok te dragen. 
Het voorkomt onherkenbaarheid van wie bij de organisatie 
‘hoort’ en geeft een minder rommelige indruk.
Kortom, besteedt aan alle facetten van de marketingmix 
voldoende aandacht.

c		marketingplan

In een marketingplan beschrijft u hoe ingespeeld wordt op 
de markt om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. 
Door het schrijven van zo’n plan heeft u een duidelijk beeld 
van de markt en haar behoeften en kunt u beter inspelen 
op wensen en mogelijkheden. Een marketingplan kent 
verschillende onderdelen:
•  Doel: wat wilt u met het marketingplan bereiken? Dat 

kan de strategie van de beheerstichting zijn bij aanvang 
van meervoudig gebruik, maar ook de introductie van 
een nieuwe activiteitenvorm (bijvoorbeeld special interest 
beurzen). Beschrijf het plan en de doelstellingen.

•  SWOT-analyse: SWOT staat voor Strenghts, Weaknes-
ses, Opportunities en Threats (sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen). In deze analyse zet u de belangrijkste 
sterke en zwakke punten van de organisatie (intern, zoals 
vakkennis van personeel/vrijwilligers, naamsbekendheid 
van de locatie, de wijze waarop een product of dienst 
wordt verkocht of de wijze waarop met klanten wordt 
gecommuniceerd) af tegen de voornaamste kansen en 
bedreigingen (extern, zoals eventuele concurrenten, 
veranderend gedrag van de markt, overheidsmaatregelen). 
Het doel van een SWOT-analyse is bepalen wat u aan de 
bedrijfsvoering zou kunnen veranderen om op kansen in 
te spelen of bedreigingen af te wenden.

•  Marketingdoelgroep: wie zijn uw (potentiële) klanten en 
wat zijn hun behoeften. Belangrijke aandachtspunten 
zijn:

 -  Algemene kenmerken: de typering van de doelgroep in 
enkele woorden.

 -   Aantal bestaande klanten: een overzicht van de belang-
rijkste klanten in omzet en klantentrouw.

 -  Aantal potentiele klanten: een beeld wie tot de nieuwe 
doelgroep zouden kunnen behoren.

 -  Behoeften: een inventarisatie van wat de behoeften van 
de doelgroep zijn.

•  Marketingdoelstellingen: hier beschrijft u wat u wilt 
bereiken, vooral in termen van omzetten en concurrentie. 
Doelstellingen moeten in principe concreet en meetbaar 
zijn en geformuleerd volgens de SMART-methode:

 - Specifiek (concreet wat u wilt bereiken)
 - Meetbaar
 - Acceptabel
 - Realistisch (haalbare doelstellingen)
 -  Tijdgebonden (binnen welke termijn)
Een simpeler benadering is volgens de drie W’s:  
Wat wilt u Wanneer bereikt hebben en tegen  
Welke kosten per order?

•  Marketingstrategie: de manier waarop u de doelstellingen 
denkt te bereiken. Het gaat er hier vooral om de juiste 
doelgroepen te kiezen en de juiste marketinginstrumen-
ten in te zetten.

•  Marketingbudget: welk budget hebt u te besteden om 
uw doelstellingen te behalen. U kunt hier kiezen tussen 
verschillende methoden:

 -  Omzetpercentagemethode: een vast percentage van de 
omzet.

 -  Sluitpostmethode: wat er overblijft na aftrek van andere 
kosten.

 -  Pariteitenmethode: wat de concurrent besteedt.
 -  Taakstellende methode: het budget dat u nodig hebt om 

een bepaalde omzet te behalen. Hier is het budget geen 
gevolg van de omzet, maar instrument om een omzet te 
behalen en is dus gebaseerd op doelstellingen. Dit wordt 
gezien als de beste methode.
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hoe	bepaal	ik	mijn	doelgroep?
Marketingstrategie wordt bepaald aan de hand van 
doelgroep(en). 

Waarom moet ik mijn doelgroep bepalen?
Als er geen vraag is naar een product of dienst zal er wei-
nig van worden verkocht. Zodra je weet waar de doel-
groep behoefte aan heeft kun je het product of dienst 
hierop aanpassen. Dit vergroot de kans op succes. Het 
bepalen van de doelgroep wordt ook wel het segmen-
teren van de markt genoemd. Waar de totale populatie 
diffuus is, kan door opdelen in duidelijk herkenbare en 
aanspreekbare groepen bepaald worden hoe deze het 
best bereikt kunnen worden.

Bestaande of nieuwe doelgroep
Over het algemeen is het eenvoudiger om nieuwe 
producten/diensten aan bestaande klanten aan te bieden 
dan een nieuwe doelgroep te overtuigen. Immers, 
bestaande klanten kennen je organisatie en weten wat 
ze ervan mogen verwachten. Een nieuwe doelgroep kent 
je (nog) niet en het kost dus meer overtuigingskracht ze 
klant te laten worden.

Voorwaarden aan de doelgroep
Voor het benaderen van een doelgroep gelden een aantal 
randvoorwaarden. De groep moet groot genoeg zijn om 
te investeren in een product of dienst met alles wat daar-
bij komt kijken. De doelgroep moet ook bereikbaar zijn, 
dus in de relatieve nabijheid van de organisatie en via de 
media te informeren. Ook dient de doelgroep gemeen-
schappelijke kenmerken te hebben, omdat communica-
tie anders maatwerk gaat worden en dat is  kostbaar.

Kenmerken van de doelgroep
Om een doelgroep inzichtelijk te maken wordt gebruik 
gemaakt van een aantal kenmerken, die de doelgroep 
omschrijven:
•  leeftijd • geslacht
•  woonplaats • regio
•  welstandsklasse • opleidingsniveau
•  beroep • functie
•  vrijetijdsbesteding • aankoopgedrag
•  verbruiksgedrag

Voor de zakelijke markt komen daar nog een aantal 
kenmerken bij:
•  branche • aantal werknemers  

 (bedrijfsomvang)
•  vestigingsplaats • omzet
•  bedrijfsvorm 

Deelmarktmatrix
Met dit hulpmiddel deel je de markt in kleine stukjes, 
zodat je de doelgroepkeuze meer kunt verfijnen voor een 
beter resultaat. Stel dat je er voor kiest om concerten toe 
te voegen aan de activiteiten die je wilt organiseren. Je 
omschrijf dan op de verticale balk de soort concerten en 
op de horizontale balk de verfijning van de doelgroep 
concertliefhebbers. Aan de hand van marktonderzoek-
gegevens bepaal je vervolgens welke groep belangstelling 
heeft voor welke activiteit, wat de specifieke kenmerken 
van deze groep zijn, wat de potentie van deze groep is 
in de nabijheid van je locatie en hoe deze het best kan 
worden bereikt.

intern

extern

positief

sterkte

kans

negatief

zwakte

bedreiging

sterktes

kansen

zwaktes

bedreigingen

swot
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hoe	maak	je	een	website?

1 Domeinnaam bepalen
Kies een goed te onthouden domeinnaam, zodat je 
doelgroep de website makkelijk kan vinden. Voor een 
kerkbeheerder is het logisch deze direct af te leiden van 
de naam van het kerkgebouw, maar dat kan ook een 
nadeel zijn: er zijn in Nederland meer kerkgebouwen 
met dezelfde naam. Je moet er dus een uniek element 
aan toevoegen. Je kunt via sidn.nl checken of je geko-
zen domeinnaam al bestaat. Het registreren van een 
domeinnaam kost op jaarbasis niet zoveel.

2 Programma kiezen
Om iets op internet te kunnen publiceren heb je een 
content managementsysteem nodig. Je slaat teksten en 
afbeeldingen op een server of gehoste omgeving op en 
van daaruit worden je pagina’s zichtbaar gemaakt op het 
web en gekoppeld aan je internetadres. Een veelgebruikt 
content managementsysteem is Wordpress. Het is zo-
genaamd open source software, dus gratis te gebruiken. 
Ook zijn er programma’s in de handel om websites te 
maken. Verkrijgbaar via Google, Apple of Microsoft. Als 
je echt een ingewikkelde website wilt hebben kun je die 
beter laten maken tenzij je de kennis zelf in huis hebt of 
tijd genoeg om die eigen te maken. Het uiterlijk van je 
website wordt bepaald door een template. Ook dit kan 
je zelf doen of laten maken.

3 Hostingprovider kiezen
Een hostingprovider zorgt ervoor dat jouw website 
aan het internet wordt gekoppeld en dat je site actief 
blijft. Via internet kun je een geschikte hostingprovider 
zoeken (internetten.nl). Let daarbij op het beschikbare 
budget, de benodigde webruimte en de verwachte 
hoeveelheid dataverkeer. De kosten zijn afhankelijk van 
de grootte van je website: grote websites met veel be-
zoekers hebben een dedicated server nodig, een shared 
server biedt ruimte aan meerdere kleine websites en zijn 
daarom een stuk goedkoper. Een voorbeeld van dit laat-
ste is de Digitale Stad, dds.nl, maar ook websitebouwers 
treden wel op als host. 

4 Bepaal de inhoud
Bedenk bij het bepalen van de inhoud voor wie (doel-
groep) je dit doet. Probeer je voor te stellen met welke 
vragen zij op jouw website komen. Willen ze de agenda 
weten? Of huurprijzen? Of historische informatie? Zorg 
dat de inhoud altijd up-to-date is en verwijder oude in-
formatie. Laat eens een paar buitenstaanders (minimaal 
vijf) naar je website kijken om te bepalen of er infor-
matie ontbreekt of niet goed is. Zet nieuws direct op je 
website. Een website is nooit “af”, maar moet worden 
bijgehouden. Bezoekers moeten een reden hebben je 

website met regelmaat te bezoeken en dat kan alleen als 
de inhoud continu wordt aangevuld en opgefrist. Be-
schouw je website als het visitekaartje van je organisatie.

5 Gebruiksvriendelijkheid
Een goed toegankelijke, informatieve en gebruiksvrien-
delijke website verdient zichzelf terug. Een chaotische, 
ontoegankelijke, verouderde website zorgt ervoor dat 
bezoekers niet meer terugkomen. Sta dus stil bij de 
volgende aandachtspunten:
- Zorg voor herkenbaarheid: huisstijl en vormgeving 
zijn uitermate belangrijk en moeten herkenbaar zijn, 
dus aansluiten bij de overige communicatievormen.
- Zorg voor een duidelijke structuur, zodat bezoekers 
eenvoudig kunnen navigeren. Een menu is de kapstok 
waarop onderwerpen gevonden kunnen worden. Geen 
lappen tekst op de eerste pagina, details kunnen op 
achterliggende pagina’s gegeven worden, afhankelijk van 
de informatiebehoefte.
- Voeg op elke pagina een zoekoptie toe, zodat bezoekers 
niet hopeloos verdwalen op je website.
- Gebruik afbeelding en filmpjes als ze een duidelijke 
functie hebben, dus gerelateerd zijn aan de informatie.
- Maak gebruik van leesbare kolommen (niet te breed, 
niet te smal), dus geen schermbrede zinnen, die niet 
meer te lezen zijn.
- Gebruik een lettertype dat standaard door browsers 
wordt ondersteund.
- Schrijf kort en bondig en bedenk met welk doel je 
schrijft. Bij al te lange of wollige teksten is je bezoeker 
al snel vertrokken. Gebruik veel wit en tussenkopjes. 
Maak vooral gen lappen tekst. Dat werkt niet op een 
beeldscherm.
- Zorg voor contrast tussen de tekst en de achter-
grondkleur, bij voorkeur donkere letters op een lichte 
achtergrond. Gebruik je toch witgekleurde tekst op een 
gekleurde ondergrond zorg er dan voor dat de letters 
groot genoeg en niet te dun zijn en het contrast tussen 
achtergrond en tekst voldoende is.

De Nederlandse overheid heeft regels opgesteld voor het 
maken van een website: webrichtlijnen.overheid.nl, die 
niet verplicht zijn, maar wel aangeven hoe een website 
zo functioneel en gebruiksvriendelijk mogelijk is.

6 Bezoek genereren
Als je een website hebt wil je ook bezoekers. Dat kan 
via zoekmachines, via andere websites (die een link naar 
jouw website hebben; hoe meer jouw site gelinkt is hoe 
sneller zoekmachines jouw site vinden), de titel van je 
pagina’s (kort en de inhoud dekkend) en de keywords 
(waarop onderwerpen op het internet worden gezocht) 
die in je tekst zijn opgenomen. Maak vooral ook reclame 
voor je website op twitter, facebook en linked-in.
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d		instrumenten	voor	de		
marketingcommunicatie

Er zijn vele soorten communicatie-instrumenten beschik-
baar, maar voor de kerkbeheerder lijken de volgende instru-
menten het best toepasbaar:
•  Reclame, weer onder te verdelen in:
 -  Themareclame: bedoeld om merkbekendheid en merk-

voorkeur te vergroten. Als communicatievorm in te 
zetten om het gebouw als merk neer te zetten.

 -  Collectieve reclame: aanbieders in één bepaalde branche 
ontwikkelen samen een campagne. Bijvoorbeeld de 
Museumnacht: als bezoeker koop je een kaartje (in som-
mige regio’s gratis), dat op een bepaalde datum geldig 
is voor alle deelnemende musea in een bepaalde stad of 
regio, in de grote steden vaak ook voor het openbaar 
vervoer en eventuele speciaal voor deze nacht georga-
niseerde activiteit, zoals afterparty’s. Ook orgeltochten 
of kerkenbezichtiging in een bepaalde regio kunnen op 
deze wijze worden gepromoot.

 -  Joint promotion: verschillende organisaties ontwikkelen 
samen één consumentenpromotie. Zo kunt u in een 
stad of regio met een aantal aanbieders een aantrekkelijk 
toeristisch bezoekprogramma aanbieden, waarmee de 
deelnemer bijvoorbeeld entree krijgt tot een of meer 
locaties, een kopje koffie met taart, een rondrit met een 
stoomtrein, etc., waarbij er per persoon maar één kaartje 
of couponboekje gekocht hoeft te worden. Via de lokale 
of regionale VVV kan op deze wijze de kerkbeheerder 
ook een bezichtigingen van zijn kerk in een dagpro-
gramma op laten nemen.  

  Reclame vindt vooral plaats via massamedia, zoals kran-
ten, tijdschriften, radio, televisie en internet. Meestal in 
de vorm van advertenties, advertorials (een advertentie 
opgemaakt als redactioneel artikel), radio/tv-spotjes en 
banners (webadvertenties). Kenmerk van reclame is dat 
het betaalde publiciteit is. U koopt ruimte in een krant 
tijdschrift of uitzendtijd op radio of televisie. 

  Voordeel is een groot bereik tegen relatief lage kosten per 
contact, maar in absolute zin kan het best wel prijzig zijn, 
juist doordat het bereik de prijs bepaald. 

  Nadeel is dat de contactduur meestal kort is, er ook 
mensen bereikt worden die niet geïnteresseerd zijn in uw 
boodschap. Bovendien moet u uw boodschap staande 
zien te houden tussen de vele andere aanbieders.

•  Internet: is als informatie-instrument steeds belangrijker 
geworden. Daarnaast kunnen bij veel organisaties via 
internet ook producten worden besteld. Dat kan een doel 
op zich zijn (denk aan Bol.com en Managementboek.nl,  
die geen fysieke winkels hebben) of een marketinginstru-
ment (verkoop van entreekaarten). Grote pluspunt 
van internet is de snelheid (informatie is direct voor de 
consument beschikbaar), de aanpasbaarheid (wijzigingen 

zijn in no-time doorgevoerd), de actualiteit (zijn er nog 
kaarten beschikbaar), de mogelijkheid van gelaagdheid 
(detaillering) van de informatie (hoe dieper je in het 
menu gaat hoe meer informatie je beschikbaar kunt stel-
len, van globale informatie voor de snelle zoeker tot alle 
details voor wie dat wil).  
Nadeel is dat een website wel up-to-date moet zijn, er 
moet dus voldoende tijd (en geld) in worden gestoken, en 
u bent afhankelijk van het zoekgedrag van de consument.

•  Direct marketing: het direct communiceren met je doel-
groep. Voordeel is dat u uw doelgroep kunt segmenteren. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een klassiek programma onder de 
aandacht brengen van liefhebbers van klassieke muziek 
(en zelfs daarin weer een segmentatie aanbrengen om 
de kans van slagen te vergroten). Of de liefhebbers van 
moderne kunst wijzen op een nieuwe tentoonstelling. 
U kunt adressenbestanden kopen, maar nog beter is het 
aanleggen van een eigen adressenbestand aan de hand van 
een registratie van uw eigen bezoekers. Dat kost wel tijd 
en moet doorlopend gebeuren, maar kan, bij de juiste 
systematiek, een automatische handeling worden. De 
volgende stap is het versturen van uw boodschap mid-
dels brief of email (hier zijn wettelijke voorwaarden aan 
verbonden*). Het voordeel van email is evident: het kost 
minder, gaat sneller en is actueler. Bovendien blijkt in de 
praktijk dat een e-mailing meer en sneller respons gene-
reert met een beter resultaat. Bedenk ook dat u trouwe 
klanten kunt belonen (bijvoorbeeld korting, eerste keus, 
tijdvoorsprong bij bestellen), het zal de betrokkenheid 
doen toenemen en is dus een perfecte klantenbinder.  
Voordeel is de goede afstemming op wensen en voor-
keuren van klanten, waardoor de slaagkans toeneemt, en 
relatief lagere kosten dan bij een advertentiecampagne. 
Nadeel is dat het tijd kost om goede adressenbestanden 
aan te leggen en te actualiseren. De kwaliteit van het 
adressenbestand bepaalt het succes van deze vorm van 
marketingcommunicatie.

•  Persoonlijke verkoop: een direct contact tussen verkoper en 
(potentiële) koper. Voor de kerkbeheerder zal dat voorna-
melijk gelden voor het verhuren van het gebouw en alles 
wat daarbij komt kijken. De prijzenrange bij persoonlijke 
verkoop is hoger, er zijn vaak veel vragen en het aankoop-
traject duurt langer. 
Voordeel is dat de informatie afgestemd kan worden op 
de individuele afnemer, weerstanden zijn gemakkelijker 
weg te nemen en er is een ruime mogelijkheid van beïn-
vloeding. 
Nadeel zijn de hoge kosten per contact, het is arbeidsin-
tensief en het effect is sterk afhankelijk van de persoon die 
de verkoop verzorgt.

* Handige informatie over alle do’s en dont’s van direct marketing is te vinden 
op wwww.deondernemer.nl.
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•  Locatiecommunicatie: normaal gesproken wordt hier win-
kelcommunicatie bedoeld, maar een kerk die regelmatig 
bezoekers ontvangt kan dit communicatie-instrument 
zonder meer toepassen. Feitelijk zijn het alle uitingen in 
en om de locatie om iets onder de aandacht te brengen. 
Denk hierbij aan brochures, flyers, posters en activitei-
tenagenda’s. 
Voordeel van deze communicatievorm is dat deze plaats-
vindt op de plaats waar het allemaal gebeurt. 
Nadeel is in een winkel de mogelijkheid van ‘overload’ 
(teveel informatie), maar in een kerkgebouw zal dat wel 
meevallen.

•  Marketing-public relations: een communicatievorm met 
als doelstelling ‘free publicity’ genereren, oftewel ‘gratis’ 
aandacht in de media. Aandacht in de media wordt over 
het algemeen door de consument gezien als betrouw-
baarder dan betaalde communicatie (reclame). De beste 
manier om free publicity te genereren is het maken van 
een doeltreffend persbericht en die te versturen naar 
de media. Het geven van een interview genereert meer 
aandacht, maar vergt ook meer voorbereiding om de 
juiste dingen te zeggen. De media bepalen zelf of ze het de 
moeite waard vinden om een interview af te nemen.

  Voordeel van aandacht verkregen door public relations is 
dat het geloofwaardiger overkomt bij de consument en is 
relatief minder kostbaar.

  Nadeel is dat de effecten moeilijk meetbaar zijn en je bent 
afhankelijk van de berichtgeving in (en de medewerking 
van) de pers.

 

drukwerk
Er zijn vier klassieke druktechnieken, die afhankelijk 
van de aard van het drukwerk verschillen in te gebrui-
ken drukvorm en toepassing:
•  Hoogdruk (flexodruk, voor bijvoorbeeld het be-

drukken van plastic tasjes, houtsnede, houtgravure, 
linosnede, stempeltechniek)

•  Vlakdruk (offset, steendruk)
•  Diepdruk (etsen)
•  Doordruk (zeefdruk)
Voor kranten, tijdschriften, brochures, flyers, briefpa-
pier e.d. wordt offset het meest toegepast. Zeefdruk 
voor het bedrukken van kleding en niet vlakke voor-
werpen. Op flexodruk na worden de overige druktech-
nieken vrijwel niet meer toegepast voor commercieel 
drukwerk.

Offset
Offset is vlakdruk, er wordt gebruik gemaakt van 
een vlakke beelddrager. Het drukbeeld is vet-(inkt)
aantrekkend en de rest van de drukplaat vochtaantrek-
kend. Op de offsetmachine wordt de drukplaat eerst 
bevochtigd, waarbij het beeld dus vochtvrij blijft, 
waarna de plaat geïnkt wordt. De waterhoudende 
delen stoten de vette inkt af en het beeld neemt de inkt 
juist op. Vervolgens wordt het drukbeeld afgegeven 
aan een rubbercilinder en vandaar vindt de afdruk op 
papier plaats. Dit wordt indirecte druk genoemd.
De drukplaat ontstaat door het kopiëren van een op 
film vervaardigd drukbeeld, maar met de huidige 
digitale technieken wordt ook gewerkt met het recht-
streeks aanbrengen van beeld op een drukplaat.
Waar vroeger de één- en tweekleurenpersen gangbaar 
waren in drukkerijen is vandaag de dag de vierkleuren-
pers meer gebruikelijk, omdat het meeste commerciële 
drukwerk full color is. Omdat de consument vrijwel 
geen foto meer in zwart-wit verwacht/wil, maar wel in 
kleur (full color).
De oudere vladruktechniek, steendruk, die nog bij 
kunsttoepassingen wordt gebruikt, is een directe druk, 
omdat direct van de steen op het papier wordt gedrukt.
Offset is geschikt voor kleinere (vanaf 1.000) tot zeer 
grote oplagen (kranten). Het formaat is beperkt tot 
circa a0.

Zeefdruk
Zeefdruk, of doordruk, ook wel sjabloneerdruk ge-
noemd, is opgekomen aan het begin van de 20e eeuw. 
Met behulp van een rakel wordt de inkt door de open 
gedeelten van de zeef op het onderliggende materiaal 
gedrukt. Een positief wordt gekopieerd op de gelatine 
van een lichtgevoelig gemaakte gelatinelaag op een 
onderlaag van papier of acetaat. Na ‘ontwikkelen’ in 
lauw-warm water wordt de gelatinelaag door aan-
drukken op het gaas overgebracht. Dit beeld kan ook 
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direct op een lichtgevoelige laag op de zeef zelf worden 
aangebracht. De mazen in het gaas die niet zijn afgedekt 
laten de inkt door. 
Voor buitentoepassing (posters, billboards) worden 
uv-inkten gebruikt, zodat de afbeelding niet zo snel 
verbleekt onder invloed van daglicht.
Zeefdruk is geschikt voor kleine (enkele stuks) tot klei-
nere oplagen en grotere formaten.

Digitale print
Digitaal printen is een alternatief voor de kleinere op-
lage. De vaste kosten per opdracht zijn uiterst laag, maar 
de variabele kosten hoog in vergelijking met bijvoorbeeld 
offset. Omdat er nauwelijks voorbereiding nodig is 
(er zijn geen films of drukplaten nodig), is dit ook zeer 
geschikt voor spoedklussen. Ook wordt het toegepast bij 
megaformaten (spandoeken, steigerdoeken), waarvan 
er maar één of enkele nodig zijn, als vervanger van de 
zeefdruk.

drukkleuren

CMYK voor full color
Voor full color drukwerk wordt gebruik gemaakt van 
het cmyk kleursysteem. Met dit kleursysteem wordt alle 
kleuren weergegeven door de opbouw van vier basis-
kleuren: Cyan (een soort middenblauw), Magenta (een 
soort paars-rood), Yellow (geel) en BlacK (zwart). Het 
drukproces is een samenvoeging van deze kleuren met 
behulp van rasters. Een raster is opgebouwd uit punten. 
De grootte van de rasterpunt bepaalt de kleurkracht: 
hoe groter en dichter bij elkaar, hoe groter de kracht van 
de kleur. Hoe fijner het raster, hoe scherper en dieper de 
kleuren van het drukwerk en hoe minder we de rasters 
met het oog kunnen waarnemen. Leg je het plaatje onder 
een vergrootglas, dan zijn de rasters wel waar te nemen. 
De rasters van de vier basiskleuren staan ten opzichte van 
elkaar onder een bepaalde hoek, zodat de puntjes niet 
exact over elkaar heen vallen.

PMS of Pantone voor primaire- of steunkleuren
Het Pantone Matching System (pms) is een standaard 
kleurensysteem voor drukwerk. Bij een huisstijl tot drie 
kleuren wordt over het algemeen voor dit systeem geko-
zen (is goedkoper dan full color). pms kleuren worden 
gemengd uit 15 basis pigmenten, waardoor de  kleuren 
mooier en intenser zijn, dan bij full color drukwerk, 
waar de kleuren worden samengesteld middels rasters. 
Ook heeft het Pantone systeem speciale kleuren, zoals 
fluorescerend en metallic. Het voordeel bij het Pantone 
systeem is dat de kleur altijd hetzelfde is, ook bij herha-
lingsopdrachten.

Het komt ook voor dat cmyk kleuren in combinatie 
met pms kleuren gebruikt worden, vooral als de speci-
fieke huisstijl-steunkleur door de opdrachtgever als zeer 
belangrijk wordt ervaren of als deze steunkleur niet of 
moeilijk is samen te stellen uit rasters.

Papier
Over papier valt veel te vertellen, maar is in essentie een 
dun blad van door de op de vezelwand aanwezig slijm-
stof aan elkaar plakkende plantaardige vezels. Dit is een 
verviltingsproces. De vezels ondergaan allerlei bewer-
kingen, waardoor het papier samenhang krijgt.

Papierformaten
De meest gangbare eenheidsformaten voor papier zijn 
volgens de zogenaamde A-reeks en hebben daarin steeds 
dezelfde verhouding van de lengte tot de breedte:

formaat
aanduiding

netto formaat
in mm

A7 105 x 74

A6 148 x 105

A5 210 x 148

A4 297 x 210

A3 420 x 297

A2 594 x 420

A1 841 x 594

A0 1188 x 841
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adverteren

Dag- en weekbladen
Landelijke en regionale dagbladen hebben een relatief 
groot bereik, maar zijn om die reden ook prijzig om in te 
adverteren. Huis-aan-huisbladen zijn over het algemeen 
regionaal of stedelijk en worden één keer per week (mid-
week of weekend) gratis (voor de ontvanger) verspreid.
Plaats in de krant – In dagbladen heeft de adverteerder, 
naast de rubrieks advertenties, de keuze uit
•  Gewone advertenties (ga): op een advertentiepagina;
•  Ingezonden mededeling (im): op een redactiepagina:
•  Voorpagina advertentie (vp): op de voorpagina.

Formaat van de advertentie – Een krant is ingedeeld 
in kolommen, de breedte van een kolom is afhankelijk 
van het aantal kolommen op één pagina en het pa-
ginaformaat. Een advertentieformaat wordt bepaald 
op basis van de gewenste breedte (aantal kolommen 
inclusief witruimte tussen de kolommen) en de hoogte 
in millimeters. Stel dat de kolombreedte 40 mm is en de 
witruimte tussen de kolommen 5 mm, dan is een adver-
tentie met een kolombreedte van 3 kolommen (3 x 40 + 
2 x 5 =) 130 mm. Sommige dagbladen hanteren ook wel 
vaste advertentieformaten in een grote variëteit. Zo weet 
u vooraf hoeveel ruimte u heeft en wat dat kost.

Kleurgebruik – In kranten en weekbladen zijn adver-
tenties mogelijk in zwart-wit of in kleur. Kleurenad-
vertenties kosten meer dan een zwart-wit advertentie. 
Een steunkleur toepassen betekent een extra drukgang. 
Omdat veel kranten tegenwoordig in full color worden 
gedrukt kan het voorkomen, dat een gewenste specifieke 
steunkleur meer kost dan toepassing van full color.

Kosten – Naast de eventuele vaste advertentieformaten 
(met een vaste prijs) en rubrieksadvertenties (die worden 
afgerekend per regel) worden advertenties berekend op 
basis van millimeters hoogte per kolom. Heb je een 1 ko-
loms advertentie met een hoogte van 60 mm, dan betaal 
je 60 mm x de mm-prijs. Heb je een 3-koloms adverten-
tie met een hoogte van 60 mm, dan betaal 3 x 60 = 180 
mm x de mm-prijs. Eventuele kosten voor een steunkleur 
of full color komen daar nog bij. Neem je op jaarbasis 
veel millimeters advertentieruimte af, dan kan je een 
contract afsluiten, waarbij een lagere mm-prijs geldt 
afhankelijk van de contractomvang. Een ingezonden 
mededeling (im) is duurder (gemiddeld tweeënhalf keer) 
dan een gewone advertentie (ga), terwijl een advertentie 
op de voorpagina (vp) gemiddeld vijf keer zo veel kost. 
Informeer altijd naar de kosten vóór de plaatsing.

Tijdschriften
Tijdschriften zijn meestal gericht op een bepaalde doel-
groep en/of zijn gewijd aan één bepaald onderwerp, wat 

als communicatie-instrument dus zeer praktisch kan 
zijn. Over het algemeen is de verschijningsfrequentie 
van tijdschriften minder, waardoor een goede tijdsplan-
ning nog belangrijker wordt. De oplage en versprei-
ding bepaalt in belangrijke mate de kostprijs van een 
advertentie.

Formaat van de advertentie – Tijdschriften werken met 
(delen van) pagina’s: 1/1 (hele), ½ (halve), ⅓ (éénderde), 
¼ (kwart), ⅛ pagina of varianten hierop. Normaal 
gesproken worden hiermee formaten binnen de ‘zetspie-
gel’ (ruimte op de pagina waarbinnen tekst en afbeel-
dingen worden opgenomen) bedoeld. Daarnaast is het 
mogelijk te kiezen voor ‘aflopend’ (tot aan de bladspie-
gel - het formaat van de pagina -).

Kleurgebruik – De meeste tijdschriften worden gedrukt 
in full color. Extra, niet samengestelde kleuren zijn dan 
niet mogelijk of tegen aanzienlijke meerkosten. 

Kosten – Sommige tijdschriften hanteren een tarief 
gebaseerd op een zwart-wit advertentie met een toeslag 
voor full color en/of aflopend. Andere tijdschriften 
hanteren tarieven inclusief full color op basis van een 
blad- of (delen van de) zetspiegel.

Buitenmedia
Een zeer effectief middel om vooral locaal een brede 
doelgroep te informeren zijn de buitenmedia: de abri’s 
(zeer grote posters) los en in bushokjes, billboards 
(buitengewoon formaat poster) langs wegen en de wat 
bescheidener (maar niet minder effectieve) driehoeks- of 
2-signborden (a0 formaat) langs wegen in dorp of stad. 
In de grotere steden worden a0 posters ook wel geplakt 
op transformatorhuisjes of zogenaamde (speciaal voor 
dit doel gemaakte) ‘peperbussen’ (reclamezuilen). Goed-
koper, maar ook zeer effectief is het plakken van a4 of a3 
posters in winkels of horecazaken in de nabije omge-
ving. Als er een goede relatie is met de middenstand is 
dit vaak wel mogelijk.

Beeldkeuze – Voor deze toepassing is vooral een opval-
lend en aansprekend beeld noodzakelijk, aangezien men 
er meestal langsrijdt en er dus maar een relatief kort 
contactmoment mogelijk is. De boodschap moet dus 
snel worden overgebracht en begrepen kunnen worden.

Kosten – De kosten zijn afhankelijk van het formaat 
(billboard, abri of a0), de hoeveelheid en de plaats. 
Primaire zichtplaatsen zijn weer duurder dan minder 
goede zichtplaatsen. Grote steden weer duurder dan 
kleine steden. Meestal wordt er ook een tariefonder-
scheid gemaakt tussen een commerciële en een culturele 
boodschap. Posters op a3 of a4 formaat zijn uiteraard 
goedkoper dan grotere formaten.
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hoe	schrijf	je	een	persbericht?
Als schrijver van een persbericht moet je je verplaatsen 
in de positie van de journalist. Die krijgt veel persbe-
richten op zijn/haar bureau en zal dus snel gegrepen 
dienen te zijn door de inhoud en de wijze waarop het 
bericht geschreven is.
Kernvragen hierbij zijn:
•  wat is de nieuwswaarde van je bericht?
•   waarom is het interessant voor de doelgroep van het 

medium?

De wetmatigheden van een persbericht
•   Een persbericht moet kort, bondig en feitelijk zijn 

en is geen advertentie. Er mogen in een tekst dus ook 
geen superlatieven als ‘beste’, ‘mooiste’, etc. gebruikt 
worden. Doe je dat wel, dan is het risico groot dat je 
persbericht direct de prullenbak in gaat.

•   Een persbericht beantwoordt minimaal de volgende 
vragen:

 Wie organiseert?
 Wat wordt er georganiseerd?
 Waar wordt het georganiseerd/gehouden?
  Wanneer wordt het georganiseerd/gehouden (in 

welke periode, hoe laat, welke dag, etc.)?
  Waarom wordt het georganiseerd (wat is de reden)? 

en
 Hoe is een en ander geregeld?
•   Geef duidelijk boven het bericht aan dat het om een 

‘persbericht’ gaat. Vermeld ook de datum en de plaats.
•   Een persbericht dient ‘afrolbaar’ te zijn en bestaat uit 

de volgende onderdelen:
  Kop: die in één zin de boodschap samenvat. Vermijd 

lange zinnen. Gebruik voor de kop een iets groter let-
tertype en maak deze halfvet.

  Intro: de eerste alinea bevat alle belangrijke infor-
matie (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe). Zo 
kan een journalist bij weinig beschikbare ruimte de 
rest van je persbericht achterwege laten zonder dat er 
informatie verloren gaat.

  Uitwerking: de tweede en volgende alinea’s waarin het 
nieuwsfeit wordt herhaald en verder wordt toegelicht.

  Noot voor de redactie: de afsluiting van het persbe-
richt, waarin je aangeeft waar de journalist meer 
informatie kan verkrijgen. Hier geef je namen, tele-
foonnummer sen emailadressen van contactpersonen, 
eventuele verwijzing naar een website waar foto’s met 

hoge resolutie, vrij van publicatierechten, beschikbaar 
zijn of meer informatie te vinden is. Deze noot voor 
de redactie moet ook opmaaktechnisch los staan van 
het persbericht met een duidelijke toevoeging dat 
deze additionele informatie niet voor publicatie is.

  Bijlagen: is er een rapport of fotomateriaal beschik-
baar voeg dit dan toe als bijlage. Bij een digitaal 
persbericht is het beter om dit niet te doen, maar op 
een aparte plaats, bijvoorbeeld op je website, beschik-
baar te stellen. Dit voorkomt dat een bericht ‘te zwaar’ 
wordt en de emailbox van de ontvanger al snel te vol 
loopt.

•   Schrijven is schrappen. Voorkom dubbele informatie 
in je persbericht en kijk, na het schrijven, eens kritisch 
naar de tekst. Haal alles wat overbodig is er uit. Pers-
berichten zijn zelden langer dan één A4-tje. Laat ook 
een ander naar je tekst kijken, een fout is snel gemaakt 
en geeft geen goede indruk. 

  Voorkom teveel herhalingen van steeds dezelfde 
woorden. Zoek naar een synoniem of gebruik verwij-
zingen.

 Schrijf in de tegenwoordige tijd en in de actieve vorm.
•   Gebruik alleen ‘platte tekst’ en maak het bericht 

verder niet op. Opmaak leidt alleen maar af van de 
inhoud. 

Persberichten per email
De meeste persberichten worden tegenwoordig per 
email verstuurd. Verstuur het persbericht bij voorkeur 
in de email zelf en niet in een bijgevoegd bestand. Een 
redacteur of journalist wil direct kunnen zien waar het 
over gaat en dat kan niet als hij/zij eerst een bijlage moet 
openen. Zet het onderwerp in de subjectregel van de 
email.
Stuur het persbericht vanaf de organisatieaccount en 
niet vanaf een persoonlijke email. Dit komt professione-
ler over en het is meteen duidelijk wie de afzender is.
Als het persbericht in één keer naar verschillende email-
adressen stuurt zorg er dan voor dat de adressen niet 
zichtbaar zijn. Gebruik daarom de BCC-optie (blind 
carbon copy) in het mailprogramma.
Verwacht geen reply-mail van journalisten en vraag ook 
niet om plaatsing. De media bepaalt zelf of het voor 
hen een belangrijk item is of niet. Wil je zekerheid van 
plaatsing, dan kan je beter een advertentie of advertorial 
plaatsen.
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4.5	
communicatie-
plan

Communicatie is het meest effectief als er een plan aan 
ten grondslag ligt. Het gaat hierbij om de samenhang 
tussen de verschillende activiteiten en ingezette middelen 
waardoor een meerwaarde ontstaat. Het gaat tenslotte 
om twee zaken: aandacht voor de activiteiten in de eigen 
locatie EN aandacht voor specifiek de eigen locatie. In een 
marketingplan beschrijft u wat u wilt bereiken op marke-
tinggebied (bijvoorbeeld een omzetdoelstelling), terwijl u 
in een communicatieplan beschrijft hoe u die doelstelling 
communicatief wilt bereiken. Uitgangspunt hierbij is altijd 
hoe u de verschillende doelgroepen het beste kunt bena-
deren, waarna u de bijpassende middelen uitzoekt. Vooral 
niet andersom: dat u een prachtige folder gaat maken, 
maar geen idee hebt of dit middel wel het beste is om uw 
doelgroep(en) te bereiken!

Een communicatieplan kent de volgende onderdelen:
•   Opdracht/centrale vraag: allereerst dient het communica-

tieprobleem te worden vastgesteld, waarbij het probleem 
in positieve zin wordt omschreven. Bijvoorbeeld: hoe zor-
gen we er voor dat onze activiteiten druk bezocht worden?

•  Analyse en onderzoek: de situatie moet grondig worden 
onderzocht. Dit onderzoek doet u door een interne en 
externe analyse. 

 Intern:  Wat wil de organisatie met deze activiteiten berei-
ken, wat is de ambitie? 
Wat verkoopt u echt (denk aan het marketing-
principe, dat u iets levert dat voorziet in een 
behoefte)? 
Wat is de (gewenste) identiteit en het (gewenste) 
imago (denk daarbij aan het kwaliteitsniveau, dat 
u als organisatie wilt uitstralen)? 
Wat zijn de kernwaarden, die bepalend en rich-
tinggevend zijn voor het gedrag, de communica-
tie en de symboliek? 
Wat zijn de kerncompetenties, waar is de organi-
satie echt goed in? 
 

Wat is onderscheidend aan het product/dienst  
(de Unique Selling Points)? 
Welke communicatiemiddelen zet de organisatie 
nu in (inventarisatie bestaande situatie)?

 Extern:  Een handige methode is de zogenaamde  
DESTEP-analyse: 
D demografische factoren (bevolkingssamenstel-
ling, aantal inwoners verzorgingsgebied, leeftijds-
opbouw, etc.) 
E economische factoren (stand van zaken in de 
sector waarin je wilt opereren, algemene economi-
sche ontwikkelingen, locale sociaal-economische 
situatie) 
S sociaal-culturele factoren (de ontwikkelingen 
binnen de samenleving - vooral in het verzor-
gingsgebied - op het gebied van interesses, om-
gangsvormen, gebruiken, etc.) 
T technische factoren (welke media wordt in het 
verzorgingsgebied vooral gebruikt om zich te 
informeren) 
E ecologische factoren (zijn er ecologische facto-
ren/opvattingen die van invloed kunnen zijn op je 
plannen) 
P politiek-juridische factoren (welk beleid en wet-
telijke regels gelden ten aanzien van je plannen)

•  SWOT-analyse: de SWOT-analyse is in het marketing-
plan al toegepast, maar bewijst ook bij het maken van 
een communicatieplan haar diensten. Werk hier van 
buiten naar binnen: kijk naar de belangrijkste kansen en 
bedreigingen. Vervolgens naar de organisatiezwaktes en 
- sterkten. Benoem zaken concreet, maar niet te detaillis-
tisch. Let wel: focus hier op het communicatie-aspect.

•  Doelgroepen: in eerste instantie maakt u hier een overzicht 
van de voor uw organisatie belangrijke publieksgroepen. 
Dat gaat dus verder dan alleen (potentiele) klanten en 
betreft iedereen waar de organisatie mee te maken heeft 
of kan krijgen. Publieksgroepen heb je, doelgroepen 
kies je. Dat is dan ook de volgende stap: bepaal de voor 
u relevante doelgroep(en). Als de doelgroep te groot is of 
te divers kunt u er voor kiezen deze te segmenteren, dat 
kan geografisch (gebied), demografisch (persoonsken-
merken), socio-economisch (kenmerken naar inkomen, 
beroep, sociale klasse, opleiding), lifestyle (interesses, opi-
nies, etc.) en gebruik (vaste klanten, potentiële klanten). 
Dit segmenteren is vooral van belang als ze verschillende 
communicatie-instrumenten behoeven om ze te kunnen 
bereiken.

•  Doelstellingen: communicatiedoelstellingen zijn gericht 
op veranderingen in kennis (van de organisatie en haar 
producten/diensten), houding (ten opzichte van de or-
ganisatie en haar producten/diensten) en gedrag (kopen/
bezoeken). Communicatiedoelstellingen worden dan 
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ook geformuleerd in termen van (wat moet de doelgroep) 
weten, (wat moet de doelgroep) vinden en (wat moet de 
doelgroep) doen. Net als bij het marketingplan formu-
leert u de communicatiedoelstelling volgens de SMART-
methode:

 - Specifiek (concreet wat u wilt bereiken)
 - Meetbaar
 - Acceptabel
 - Realistisch (haalbare doelstellingen)
 - Tijdgebonden (binnen welke termijn)

•  Boodschap: een boodschap moet relevant, eenvoudig en 
onderscheidend zijn. Bij voorkeur één onderwerp en 
niet teveel informatie tegelijk. Maak keuzes in wat u wilt 
vertellen en overdrijf niet (wat u zegt moet u waar kunnen 
maken).

•  Strategie: in een strategie beschrijft u de keuzes die 
bepalend zijn voor de inhoud en het vormgeven van de 
communicatie. U geeft aan hoe u uw doelen wilt bereiken 
en welke communicatiemiddelen u wilt inzetten. Bij-
voorbeeld: maakt u één campagne of per segment van uw 
doelgroep een aparte campagne; is het een kortlopende 
campagne of voor een langere termijn, gebruikt u voor-
namelijk beeld of juist taal; gebruikt u internet, gedrukte 
media of radio/tv; gebruikt u één communicatiemiddel of 
meerdere; en zo voort.

•  Middelen: de belangrijkste vraag hier is: met welk middel 
behaal je de bij de doelgroep gestelde communicatiedoel-
stellingen op een zo efficiënt mogelijke manier? Oftewel: 
een zo hoog mogelijk rendement tegen zo laag mogelijke 
kosten. Een mix van middelen geeft over het algemeen 
het beste resultaat, maar verstandig is om één bepaald 
communicatiemiddel als hoofdmiddel te nemen en de 
overige middelen hier op af te stemmen. Om te bepalen 
wat een hoofdmiddel zou moeten zijn is het handig een 
‘doelgroep/middelenmatrix’ te maken. Hierin wordt al 
gauw duidelijk welk middel bij de meeste doelgroepen 
inzetbaar is.

Doelgroep/middelenmatrix

Vul op de verticale as de mogelijke communicatiemiddelen in en op de horizontale as de gekozen doelgroepen.
Kruis vervolgens aan welk middel voor welke doelgroep toepasbaar is. Het resultaat geeft aan welk middel bij de 
meeste doelgroepen inzetbaar is.

doelgroepen

middelen 1 2 3 4 5
Middel 1

Middel 2

Middel 3

Middel 4

Middel 5

Middel 6

Middel 7

Op basis van de uitkomst van de ingevulde matrix kan een basispakket middelen worden samengesteld, dat wordt 
ingezet om de communicatiedoelstellingen te bereiken. Aanvullend kan dan nog een lijstje worden gemaakt met  
optioneel inzetbare middelen (die lager in de matrix scoren) afhankelijk van het beschikbare budget.



handboek behoud en beheer vbmk244|

•  Tijd: de communicatieactiviteiten moeten in een onder-
linge samenhang in een bepaalde volgorde in een bepaal-
de tijdperiode worden uitgevoerd. Te grote tijdgaten in 
een campagne verzwakt het effect. Zo kunt u ook te vroeg 
of te laat een campagne starten, waardoor het beoogde 
effect wordt verzwakt en u het beschikbare budget dus 
niet optimaal besteedt. Een tijdplanning welke middelen 
u wanneer inzet is hierbij een handig hulpmiddel.

•  Budget: een belangrijk aspect is budget, dat het kader 
vormt voor middelenkeuze en tijdplanning. Als een 
budget in het (recente) verleden al eens is vastgesteld kan 
dat een uitgangspunt zijn voor nieuwe campagnes, maar 
gebruikelijker is om een budget vast te stellen op basis van 
een begroting (welke omzet wil je halen, wat zijn de kos-
ten van de omzet, wat is de winstdoelstelling en hoeveel 
wil je hiervan besteden om dit te realiseren).

•  Evaluatie: ‘meten is weten’ en dat geldt ook voor com-
municatie. Als u doelstellingen goed en meetbaar hebt 
geformuleerd wilt u ook weten of u ze hebt bereikt. En als 
dat niet zo is, dan is het goed om te achterhalen wat een 
volgende keer anders moet. Onderscheid wordt gemaakt 
naar:

 -  Effectevaluatie: heeft u de gestelde communicatiedoelen 
bereikt?

 -  Procesevaluatie: wat ging bij de gang van zaken (het 
organiseren) goed of fout?

 -  Productevaluatie: wat is het oordeel van de doelgroep 
over de communicatiemiddelen (inclusief het effect 
hiervan).

tijdplanning	voor	een	langere	periode

middelen jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

Middel 1

Middel 2

Middel 3

Middel 4

Middel 5

Middel 6

Middel 7

weken

middelen w	1 w	2 w	3 w	4 w	5 w	6 w	7 w	8 w	9 w	10 w	11 w12

Middel 1

Middel 2

Middel 3

Middel 4

Middel 5

Middel 6

Middel 7




