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A Stappenplan 

Het komt vaak voor dat organisaties die iets te melden hebben, 
hun plannen beginnen met een communicatiemiddel: ‘We ma-
ken een folder’, ‘Zet het maar op de website’, ‘Laten we eens iets 
met sociale media gaan doen’. Daarna wordt bepaald voor wie 
de folder of het persbericht bedoeld is en wat erin moet komen 
te staan. Maar een communicatiemiddel is, zoals het woord al 
aangeeft, een middel om een communicatiedoel te bereiken. Uw 
communicatie heeft meer succes als u eerst bepaalt welk doel u 
precies wilt bereiken en daarna kiest welk communicatiemiddel 
er het beste bij past. Misschien blijkt een presentatie of een actie 
op sociale media een geschikter communicatiemiddel dan een 
folder. Maak dus eerst stapsgewijs een plan voor uw communi-
catieactiviteit. 

In deze module gaan we ervan uit dat u het stappenplan dat we 
in Communicatie en Stakeholders boden, hebt doorlopen, en dat 
u dus al weet wat uw doel is, wat uw doelgroepen zijn, en welke 
boodschap u wilt overbrengen. Hieronder vindt u als geheugen-
steuntje een korte samenvatting van het stappenplan.

Stap 1 Communicatievorm

Wat is het doel? Wat wilt u bereiken?
Het doel bepaalt welke communicatievorm u zult inzetten:
•  Wilt u kennis overdragen of uitwisselen: informeren
•  Wilt u goede relaties opbouwen en onderhouden: public 

relations (!")
•  Wilt u klanten, leden of donateurs werven: marketing
•  Wilt u een belang onder de aandacht brengen: lobby

Stap 2 Doelgroepen

Wie wilt u ermee bereiken?
Wíé wilt u informeren? Met wie wilt u een goede relatie opbou-
wen? Wie zijn uw potentiële klanten? Op wie kunt u uw lobby-
activiteit het beste richten? Kortom: wat zijn uw doelgroepen?

Stap 3 Boodschap

Wat wilt u overbrengen?
U wilt iets overbrengen; het kan gaan om kennis, informatie, een 
idee, een bepaalde mening of sfeer. Dat is uw boodschap.

Stap 4 Communicatiemiddel en verspreiding

Waarmee wilt u uw doelgroep bereiken?
Uw boodschap moet bij de doelgroepen terecht komen. Daar-
voor gebruikt u een communicatiemiddel - bijvoorbeeld een 
website, poster of radiospotje - in combinatie met een passende 
manier van verspreiden. Met ‘communicatieproduct’ bedoelen 
we in deze module dan de specifieke poster of uitzending.

Stap 5 Vormgeving

Hoe wilt u overkomen?
U verpakt uw boodschap in een passende stijl. De vormgeving 
sluit aan op uw profilering en huisstijl.
 
Een aantal onderwerpen die we in Communicatieproducten 
behandelen, kwamen in Communicatie en Stakeholders al uit-
gebreid aan bod. U vindt de informatie ook in de online #$%& 
Kennisbank:
•  Privacywetgeving ('#()
•  Auteursrecht
•  Portretrecht
•  Profilering en huisstijl
•  Marketing

B  10-punten 
check

Vormgeving, auteursrecht, privacy: het zijn zaken waar u bij elk 
communicatieproduct mee te maken krijgt. Check met deze 10 
punten of u niets over het hoofd heeft gezien.

1 Gebruikt u tekst, foto’s of muziek die 
door iemand anders is gemaakt?
Ga ervan uit dat op alle teksten, beeldmaterialen en muziek die 
u wilt gebruiken, auteursrecht rust. 
• Heeft u toestemming om het te publiceren? 
• Heeft u de credits duidelijk vermeld?

2 Gebruikt u een foto, film of tekening 
waarop iemand herkenbaar staat afgebeeld?
• Check het auteursrecht van de maker van de afbeelding
•  Had de afgebeelde persoon opdracht gegeven tot het portret? 

Check het portretrecht
•  Kunt u het publiceren met het oog op privacy?  

Houd als vuistregel aan:
  — Publieke personen in functie: ja 

 —  Publieke personen in openbare situaties maar niet in  
functie: ja, maar alleen met reden

 — Publieke personen in privésituaties: nee
 —  Privépersonen in openbare situaties: ja, maar alleen  

met reden
 — Privépersonen in privésituaties: nee

3 Geeft u opdracht tot het maken van 
teksten, beeldmateriaal of het hele 
communicatieproduct?
•  Check en regel het auteursrecht. Bij een opdracht is niet altijd 

duidelijk wie als ‘maker’ geldt en dus het auteursrecht heeft. 
Win zo nodig juridisch advies in. Houd als vuistregel aan:

 —  Werk gemaakt binnen een werkgever/werknemer-relatie: 
de werkgever heeft het auteursrecht

 —  Werk gemaakt door een vrijwilliger: de vrijwilliger
 —  Werk gemaakt door een vrijwilliger in een zogenaamd 

‘verkapt dienstverband’: de werkgever
 —  Werk gemaakt door een freelancer: de freelancer
•  Leg afspraken rond de opdracht samen vast.  

Bekijk tips voor de briefing in bijlage 1
•  Organiseer intern: wie is contactpersoon, wie levert wat aan.

4 Voldoet alles aan de eisen van de 
privacywetgeving?
Zodra u een communicatieproduct gaat maken en verspreiden, 
komt u in aanraking met de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming ('#(). Kort gezegd mag u alleen gegevens van 
personen (a) verzamelen, (b) bewaren en (c) delen, als u er 
een geldige reden voor heeft. U mag bijvoorbeeld mensen niet 
ongevraagd een nieuwsbrief toesturen. Of uw adresbestand 
zomaar delen met een andere organisatie voor een gezamenlijke 
uitnodiging.
• Check de '#(
•  Is de actie in overeenstemming met uw eigen privacy-

reglement?

5 Is de vormgeving van uw communicatie 
product in orde?
Een fraaie vormgeving is aantrekkelijk en drukt professionaliteit 
uit, maar kost ook tijd en geld. Houd bij de afweging tussen 
kosten en kwaliteit uw communicatiedoel voor ogen. Of u nu 
een ervaren vrijwilliger inschakelt, een professionele vormgever 
of een printshop, de belangrijkste checks zijn:
•  Sluit de vormgeving aan op uw communicatiedoel, doelgroep 

en boodschap?
• Sluit de vormgeving aan op uw profilering en huisstijl?

Tips voor de briefing met een vormgever/drukker vindt u in 
bijlage 2.

6 Verschillende communicatieproducten: 
zijn ze op elkaar afgestemd?
Vaak zult u verschillende communicatieproducten naast elkaar 
inzetten. Zo vergroot u de kans dat uw boodschap aankomt bij 
de doelgroep, en kunt u uiteenlopende doelgroepen bereiken. 
Het nieuws van de grote restauratiewerkzaamheden verspreidt u 
bijvoorbeeld met een persbericht, via uw website én uw sociale 
media. Check dan:
•  Staan alle basisgegevens, zoals namen en data, in alle produc-

ten hetzelfde?
•  Hebben alle producten dezelfde vormgeving? (Tenzij er een 

goede reden is om ervan af te wijken).
•  Zorg dat er één centraal bericht op uw website staat en verwijs 

daarnaar in uw andere producten. Een webbericht kunt u 
makkelijk aanpassen als er iets verandert.

7 Is alles goed afgestemd met de andere 
partijen die erbij betrokken zijn?
Een orkest houdt een concertserie in uw kerkgebouw: ontwerpt 
u de flyer, doet het orkest dat, of doet u het samen? Als andere 
organisaties betrokken zijn bij een communicatieproduct is het 
goed om afspraken te maken. Denk aan:
•  Communicatiedoel, doelgroep, boodschap, vormgeving en 

profilering. 
•  Staat dit allemaal al vast: is er ruimte om het product aan te 

passen aan uw eigen organisatie?
•  Welke organisatie is (eind)verantwoordelijk voor de produc-

tie?
•  Onderlinge taakverdeling: wie zijn de contactpersonen? Wie 

levert wat aan?
•  Planning en deadlines
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C! Website
Iedere organisatie moet online te vinden zijn. Hoewel sociale 
media steeds populairder worden, is een website nog steeds een 
must. Het is de eerste bron van informatie voor uw publiek en uw 
voornaamste visitekaartje, kortom: uw belangrijkste communica-
tiemiddel. Eén sterke webpagina kan al voldoende zijn.

Het is niet vreemd om na een paar jaar uw website weer eens 
op te frissen of zelfs helemaal te vernieuwen. De ‘look and feel’ 
van websites is sterk aan mode onderhevig. Als u niet met de 
tijd meegaat, oogt uw website al snel verouderd. Kijk wel of de 
nieuwe trends passen bij uw communicatiedoel en profilering. 
En denk vanuit uw publiek! Automatisch afspelende muziek en in 
het oog springende popups zijn leuke speeltjes voor de website-
bouwer, maar vaak bron van irritatie voor de websitebezoeker. 

Met alle hulpmiddelen die er zijn, is het goed mogelijk om zelf 
een website te bouwen. Toch is het verstandig om voor de tech-
nische zaken een professional in te huren. Als het niet uw werk 
of hobby is, loopt uw kennis al snel achter op de ontwikkelingen. 
Kies een professional waar u dag en nacht een beroep op kunt 
doen. Een probleem met de website moet direct verholpen kun-
nen worden. Sluit daarom ook altijd een onderhoudscontract af. 
Dat verzekert u van tijdige updates, regelmatige backups en hulp 
bij ongelukken. 

In bijlage 5 vindt u een overzicht van wat u met de websitebou-
wer gaat bespreken. Met bijlage 6 controleert u of uw website 
helemaal in orde is.

C" Sociale media
Sociale media zijn een uitstekende manier om snel, direct én 
gratis met uw publiek in contact te komen. Er is keus genoeg, en 
elk platform heeft zijn eigen kracht. Goede opties voor kerkbe-
heerders zijn:
•  Facebook: het grootste en meest algemene platform
•  YouTube: voor korte en lange video’s; u kunt ze insluiten in uw 

website en in posts op andere platforms
•  Instagram: voor veelzeggende (sfeer)beelden
•  Pinterest: voor beeld, met de nadruk op ontwerp en design
•  LinkedIn: voor uitwisseling van kennis en nieuws met uw zake-

lijke contacten
•  En eventueel Twitter: om nieuws en actualiteiten op de voet te 

volgen

Toch is het niet altijd zinvol om een volwaardig eigen kanaal in 
te richten. Doe dat alleen als u het volgende kunt garanderen, en 
wel voor langere tijd. 
•  U kunt elke week ten minste één bericht met eigen nieuws 

plaatsen
•  U kunt met sociale media uit de voeten en bent in staat om 

aantrekkelijke content te maken
•  U heeft u tijd en zin om de reacties op uw berichten direct te 

beantwoorden
Is dat niet het geval, dan is het slimmer om een goede profielpa-
gina in te richten en lid te worden van relevante groepen op het 
platform. U kunt dan toch op de hoogte blijven van wat er speelt, 
en af en toe een eigen bericht delen.

Actief zijn op sociale media is niet iets dat u ‘er even bij kan 
doen’. Geef een medewerker er de tijd voor of huur er iemand 
voor in.

Tips
•  Kies weloverwogen welk platform het beste past bij uw com-

municatiedoel en doelgroep. Uiteraard kunt u per doel/doel-
groep een ander platform kiezen

•  Uw profielpagina is uw visitekaartje. Denk aan: huisstijl, logo, 
profielfoto, contactgegevens

•  Laat uw kanaal en uw berichten goed aansluiten op de website.
•  Houd er rekening mee dat uw berichten gedeeld kunnen wor-

den: voorkom misverstanden
•  Meng u niet in heikele discussies, tenzij het van pas komt bij 

uw lobbydoelen
•  Let bij uw berichten op privacy, auteursrecht en portretrecht
•  Houd uw account veilig (zie bijlage 4)
•  Check welke mensen, organisaties, bedrijven en groepen er aan 

uw kanaal verbonden zijn; bijvoorbeeld omdat u ze steunt of 
volgt. Sluit het aan op uw profilering?

•  Lid worden van relevante groepen: check wie de initiatiefne-
mers zijn van de groep, wie aan de groep deelneemt, en hoe 
duurzaam de groep is.

Lees verderop hoe Stichting Alde Fryske Tsjerken werkt met 
sociale media. 

•  Welke organisatie is afzender? Welke logo’s worden vermeld 
en hoe? Wat komt in het colofon?

•  Hoe wordt de verspreiding georganiseerd? Hoe wordt de 
verzendlijst opgesteld? Wie coördineert de verspreiding?

•  AVG
•  Auteursrechten
•  Verdeling van kosten en opbrengsten

8 Heeft u een goede verzendlijst voor de 
verspreiding van uw product?
Hoe zorgt u ervoor dat uw nieuwsbrief of flyer bij de juiste 
mensen terecht komt? U kunt de mensen uit uw doelgroep 
direct benaderen (bijv. door folders uit te delen op straat of door 
persoonlijke e-mail) of indirect (bijv. via de lokale krant of de 
bibliotheek). Wees in elk geval selectief. Stuur uw bericht liever 
naar enkele goedgekozen adressen dan lukraak naar zoveel 
mogelijk. 

In bijlage 3 vindt u tips voor het opstellen en gebruiken van 
een verzendlijst. 

9 Is uw digitale account veilig?
Bescherm zowel uw account als de apparaten waarmee op het 
account kan worden ingelogd tegen risico’s:
•  Technische crashes
•  Verlies en diefstal van het apparaat waarop adreslijsten of 

(inlog)gegevens staan
•  Spam, phising, fraude
•  Hackers
•  Datalekken
•  Op slot raken van het account

In bijlage 4 vindt u tips rond digitale veiligheid.

Hulp bij digitale veiligheid
•  Fraudehelpdesk !  www.fraudehelpdesk.nl
•  Politie !  www.politie.nl/onderwerpen

10 Is uw product goed gearchiveerd?
Help uw medewerkers bij het vinden en delen van de juiste 
producten.
•  Archiveer oude uitgaven van folders, flyers, etc. Berg overtol-

lige materialen op of gooi ze weg. Doe dat met zowel de 
papieren als de digitale versies

•  Maak de juiste en definitieve versie van een uitgave makkelijk 
vindbaar: leg ze vooraan in de kast en in de digitale map. Berg 
conceptversies op of gooi ze weg.

•  Nieuwe website? Borg eerst de artikelen van de oude.

C# Drukwerk
Met al het moois dat een kerkgebouw te bieden heeft, is het 
zeker de moeite waard om te investeren in fraai drukwerk. Met 
drukwerk – zoals folders, visitekaartjes, jubileumboeken of plat-
tegronden – geeft u mensen letterlijk iets in handen. Drukwerk 
voelt persoonlijker en ‘echter’ dan een digitaal product. Het is 
ook duurzamer: een mooie folder wordt thuis soms nog lang 
bewaard.

Met een huisstijl laat u zien hoe uw organisatie gezien wil 
worden en waar u voor staat: klassiek, betrouwbaar, verras-
send, modern, daadkrachtig? Zo wordt elke uitgave meteen een 
visitekaartje.

Typen drukwerk
•  Poster of affiche: één groot blad om op te hangen in grote 

(openbare) ruimten en op straat. Met een poster kunt u 
ergens de aandacht op vestigen; een poster bevat nauwelijks 
tekst; beeld is belangrijk en dient veel zeggingskracht te heb-
ben.

•  Flyer: één klein blad. Een mini-poster, om uit te delen.
•  Folder: één klein blad, gevouwen. Om uit te delen of neer te 

leggen. In folders kunt u meer tekst kwijt.
•  Brochure: verschillende pagina’s in handzaam formaat. Vooral 

om neer te leggen en mee te geven. Brochures geven alge-
mene informatie over één thema.

•  Magazine of tijdschrift: verschillende pagina’s in groter for-
maat. Meestal over verschillende onderwerpen. Soepele kaft.

•  En verder: boeken, ansicht-/wenskaarten, visitekaartjes,  
stickers, menukaarten, briefpapier en enveloppen,  
entreekaartjes, informatiepanelen…

Tips voor het (laten) maken van drukwerk vindt u in bijlage 2. 
Kijk voor inspiratie op de websites van vormgevers, drukkers 
en printshops.

Schenk al bij de voorbereiding extra aandacht aan de versprei-
ding van uw drukwerk. Als u flyers wilt laten uitdelen, heeft u 
straks mensen nodig die dit gaan doen. Heeft u genoeg mensen 
beschikbaar? En waar kunnen ze het beste gaan staan? Wáár gaat 
u de posters ophangen en wie doet dat? Kalenders als relatiege-
schenk: wie krijgt ze? Noteer achteraf de resultaten en evalueer. 
Was de oplage te klein, te groot? Hingen de posters op de juiste 
plek? Zo weet u of het de volgende keer efficiënter kan.


