
 

 

 

 

 

Non Profit PR & Communicatie - Deel 1 

Een zevendelige special waarin u leert om een PR-plan te schrijven voor uw eigen stichting 

 

In deze special gaan we kijken naar de PR voor een kleine vrijwilligersorganisatie; hoe zet je dit op, hoe houd 

je het actief en welke resultaten kan je ermee behalen? 

 

Allereerst de vraag: Wat is PR en wat houdt communicatie in voor een kleine stichting? 

 

Wat is de formele betekening van PR oftewel Public Relations: 

 

het onderhouden van goede betrekkingen met zijn kring 

Bron: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/publicrelations 

 

zorg voor de goede betrekkingen met de buitenwereld; = pr 

Bron: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=Public+relations&lang=nn  

 

Public Relations (pr), oftewel 'publieke relaties', is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip 

tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en 

externe communicatie om een bepaald publiek te informeren of te beïnvloeden met behulp van 

tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen.  

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Public_relations 

 

Al deze definities geven aan dat PR gaat om het belang van de relatie met uw doelgroep. Maar de 

laatstgenoemde is het meest uitgebreid en praktisch hanteerbaar. Belangrijke woorden hierin zijn: 

 

Stelselmatig 

Zorg dat uw PR beleid niet eenmalig of incidenteel is. PR is een wezenlijk onderdeel van het beleid van uw 

stichting. Maar waarom? De belastingdienst verwacht van u als ANBI dat u uw achterban informeert. Daarom 

heeft zij de publicatieplicht ingesteld voor uw jaarverslag en beleidsplan. Maar is de publicatieplicht nou zo 

belangrijk voor uw PR? Niet echt.  

 

Veel bestuursleden zijn bezig met projecten en vinden PR maar een randzaak. Men begint er in veel gevallen 

aan omdat het er nou eenmaal bij hoort. Na een hoopvolle start, zwakt het snel af. Want wat is het nut van 

Facebook als de berichten enkel nog maar ‘likes’ krijgen van die ene persoon die elk bericht ‘liked’. Waarom 

liken de andere 128 Facebookvrienden nou nooit? 

Dus wat is nou het nut van die hele PR??? 

 

PR is een wezenlijk onderdeel van uw stichting omdat u uw doelgroep nodig heeft. Zeker niet alleen voor 

donaties, maar vooral ook voor inspiratie, enthousiasme, voor wederkerigheid (onthouden, hoor!!). U leert 

uw achterban over de noden in de wereld, over wat u hier met uw projecten aan doet, wat dit doet met de 

mensen aan de andere kant, de kinderen, de moeders, de leraren op ‘uw basisschool’ en wat het met u doet. 

U betrekt uw doelgroep bij uw werk en als u een manier vindt om dit te doen die bij u past, zal uw achterban 

hier van onder de indruk zijn en uw betrokkenheid willen delen. Zij zullen met hun ideeën en enthousiasme 

om ook te helpen uw projecten kunnen ondersteunen op een manier die u zelf nog niet had bedacht.  

 

Kost het u tijd om stelselmatig aan PR te doen? Ja. 

Kost het u energie om stelselmatig aan PR te doen? Als u het goed doet niet ☺! 

Hoe u stelselmatig, maar wel op een leuke manier een PR beleid kunt uitvoeren, gaan we in de zomerspecial 

bespreken! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bevorderen van wederzijds begrip 

Het komt er inderdaad op neer dat u op verschillende manieren probeert begrip te creëren bij uw doelgroep. 

Begrip voor de noodzaak van de projecten. Begrip voor het feit dat er geld nodig is. Begrip voor het feit dat 

het belangrijk is dat de nieuwsbrieven ook daadwerkelijk gelezen worden en dat een reactie erg 

gewaardeerd wordt. Begrip voor u als vrijwilliger die veel tijd en energie inzet voor deze projecten, ook dat 

zou af en toe leuk zijn.  

Maar het woord wederzijds is in PR erg belangrijk. Bovenal moet u zich kunnen verplaatsen in uw doelgroep 

om ze überhaupt te kunnen bereiken. Wat willen de mensen die tot uw doelgroep behoren? Waar worden ze 

warm van en waar zitten ze absoluut niet op te wachten? Daar moet u achter zien te komen om ervoor te 

zorgen dat uw boodschap ook daadwerkelijk landt bij uw doelgroep. Hoe u uw doelgroep beter kan 

begrijpen, daar gaan we het in deze zomerspecial over hebben. 

 

Informeren van een bepaald publiek 

Een bepaald publiek…tja. Wie is uw publiek eigenlijk? En wat zijn de eigenschappen van uw publiek? Kan je 

zomaar om geld vragen bij uw publiek? Dat is sowieso eigenlijk niet de bedoeling. Er staat ‘informeren van 

een bepaald publiek’, niet ‘vragen om geld bij een bepaald publiek’. Dus, wat willen we van ons publiek? Ook 

dat is een belangrijke vraag. Pas dan kunt u bepalen hoe u uw publiek gaat benaderen.  

 

Dus bepalen wie uw publiek is, is een goede eerste stap. Het kan zijn dat u heel concreet een lijstje hebt van 

20 mensen die u tot uw publiek rekent. Klein hoeft niet perse te betekenen dat u hier minder mee bereikt. 

Daarna gaat u nadenken over wat u wilt van uw doelgroep. Daarbij is het belangrijk om in overweging te 

nemen dat ook dit een wederzijds proces moet zijn. Dus, wat kan of wil uw doelgroep u bieden?  Deze vragen 

zijn belangrijk om over na te denken voordat u gaat communiceren met uw doelgroep. Daarna gaan we 

kijken naar de vraag hoe we gaan communiceren. 

 

Gebruik maken van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen 

Dit is een veelomvattend onderwerp, een woud aan mogelijkheden eigenlijk, met een hoop bomen, 

waardoor sommige mensen het bos allang niet meer kan zien. Van de snelgroeiende hoeveelheid aan Social 

Media mogelijkheden, tot de aloude, maar nog steeds prima flyer die u kunt uitdelen op de markt. En wat is 

de truc om te bepalen welke middel (tekst, advertentie, online optie, publiciteit of promotieactiviteit) u inzet 

en waar u zeker niet aan hoeft te beginnen? De truc is om goed aan te voelen wat er bij uzelf past. Hier gaan 

we het uitgebreid over hebben in deze zevendelige special over PR en externe communicatie! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dit document is onderdeel van het BIS KennisNet. BIS heeft graag dat u dit voorbeeld gebruikt ten behoeve van uw stichting. U bent dus 

niet gerechtigd dit document door te sturen naar derden(behalve uiteraard uw partnerorganisatie), het voor andere doeleinden te 

gebruiken of het in het openbaar te vertonen, zonder uitdrukkelijke toestemming van BIS Bureau Internationale Samenwerking. Dit 

voorbeelddocument dient ter inspiratie. U dient daarom de inhoud goed te toetsen, aan te passen aan uw eigen situatie en indien nodig 

aan te vullen of juist te beperken. Indien u gebruik maakt van dit Kennisdocument gaat u ermee akkoord dat BIS niet aansprakelijk kan 

worden gehouden voor onjuiste of onvolledige inhoud. 


