
 

 

 

 

Non Profit PR & Communicatie - Deel 4: De kracht van de crowd 

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

 

Tijdens deze zomerspecial houden we de volgende definitie aan van PR: 

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.  

In dit deel gaan we het hebben over de term ‘een bepaald publiek’. Laten we dit eens concretiseren. 

  

Om te beginnen: belangrijk om te weten voor elke kleine vrijwilligersorganisatie is: Uw achterban is uw 

doelgroep of met een populair woord uw ‘Crowd’. Open simpelweg een excel- of wordbestand en ga maar 

eens opschrijven wie er tot uw achterban behoort, met voor- en achternaam (of bedrijfsnaam) en evt. uw 

persoonlijke relatie tot deze persoon of dit bedrijf: 

Familie, vrienden, kennissen, (oud-)werkgevers en collega’s  

Mensen die ooit op bezoek bij uw project zijn geweest 

De notaris die uw statuten heeft opgesteld 

Uw boekhouder 

Mede-hobbyisten of mede-sporters 

Mensen die tijdelijk geen werk hebben, maar toch bezig willen blijven 

Mensen die u ooit belangeloos ergens mee heeft geholpen en die wel iets terug zouden willen doen, etc. etc. 

Vaak als ik met mensen praat over het identificeren van de eigen achterban, dan komt men ineens op namen 

van mensen die op enig moment het verhaal (zie deel 2 van deze special) hebben aangehoord en hebben 

aangeboden iets te kunnen doen voor de stichting. Misschien is dit aanbod allang vergeten, maar nu is het 

goede moment om ze in uw overzicht erbij te zetten. Zet achter de namen van de mensen of organisaties 

ook waarom u denkt ze graag iets zouden willen doen voor de stichting, zoek zelf dus al naar de 

wederkerigheid.  

 

Zoals in Deel 2 van de special besproken, bent u op zoek naar inspiratie en enthousiasme, maar wilt u ook 

graag dat de stichting een wezenlijke rol kan invullen voor mensen. Dit laatste houdt in dat mensen uit uw 

achterban het leuk zullen als u ze aanspreekt op hun expertise van een bepaald onderwerp waar u input over 

nodig heeft, hun enthousiasme om te sporten (en dus een sportief crowdfunding event te organiseren), hun 

behoefte om aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te doen binnen het eigen bedrijf, of simpelweg 

omdat mensen graag meedenken en u dit kunt waarderen.  

 

Als u dit overzicht heeft gemaakt, komt u misschien tot de conclusie dat het maar een kort overzicht is. Dat 

geeft niet. Sterker nog, dat is uw kracht. Als klein bestuur van vrijwilligers is het teveel om uw PR op grote 

doelgroepen te moeten richten en dit goed te doen. Houd het dus klein, waardoor u er zoveel tijd en 

aandacht aan kunt besteden als u met enthousiasme nog kan opbrengen. Het behouden van de banden met 

uw doelgroep moet u geen energie kosten, maar energie opleveren!  

 

Veel mensen vragen aan BIS of crowdfunding zin heeft voor hun stichting. Crowdfunding klinkt groot en het 

werkt vaak via een platform waar je kosten moeten maken om een campagne ‘de lucht in te gooien’. Is dat 

allemaal nodig? Gaat het werken?  

Crowdfunding heeft voor u als kleine stichting geen betrekking op het eenvoudig bereiken van enorme 

aantallen mensen, mensen die u niet persoonlijk kent. Dat is niet haalbaar. De kracht van uw PR, en dus ook 

van uw crowdfundingsacties, zit hem in het feit dat uw achterban slechts kan bestaan uit 20 mensen en toch 

veel resultaat in de vorm van nuttige contacten, vrijwilligers, goodwill en donaties kan behalen. Waarom? 

Uw achterban wordt warm van uw verhaal, omdat ze u en uw ervaringen in de meeste gevallen persoonlijk 

kennen. Uw achterban is dus uw crowd.  

Crowdfunding voor kleinschalige vrijwilligersorganisaties is dus niets meer of minder dan het zodanig 

enthousiasmeren van uw eigen (vaak kleine) achterban om in gang te zetten dat mensen voor u gaan 

actievoeren, waardoor u niet alleen donaties uit uw bestaande, maar ook uit een groeiend (maar vaak nog 

steeds persoonlijk betrokken) publiek kan krijgen. En daar heeft u geen platform voor nodig! 

 


