
 

 

 

 

 

Non Profit PR & Communicatie  

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? 

 

Non Profit PR & Communicatie - Deel 5: Hoe bereiken we onze doelgroep? 

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

 

Online media, gedrukte media, gesproken media, interactieve media, massamedia en ga zo maar door. De 

mogelijkheden zijn eindeloos en daardoor ook bijzonder onoverzichtelijk. Hoe bepaal je welke vormen van 

media of welke middelen (flyers, posters, advertenties, interviews, Social Media, maar ook promotionele 

gebeurtenissen) u moet gebruiken en welke voor u niet interessant zijn. De truc is om goed aan te voelen 

wat er bij uzelf past, maar ook wat er bij uw doelgroep past. 

 

De website 

De basis voor uw PR is uiteraard uw website. Deze moet absoluut in orde zijn. U heeft een mooi logo nodig, 

enkele overzichtelijke menuopties en als het even kan een interactief onderdeel, bijvoorbeeld een 

nieuwsblokje of een blokje waar uw Twitterberichten automatisch op verschijnen. Het moet voor een 

bezoeker duidelijk zijn dat de stichting actief is, en de website niet laat verouderen.  

 

Wat willen we bereiken met onze PR? 

Als eerste is het belangrijk om doelen te stellen, maar stel deze niet te hoog. Uw PR verbeteren zorgt er niet 

voor dat u enorme bedragen aan donaties ontvangt, als u die eerder niet ontving.  

• U kunt bijvoorbeeld als doel stellen om twee positieve en warme reacties te ontvangen naar 

aanleiding van uw nieuwsbrief. Deze reacties kunnen de aanleiding zijn om met deze mensen in 

gesprek te gaan, en wat dieper in te gaan op uw stichting en wat deze mensen misschien zouden 

kunnen bijdragen. 

• U kunt als doel stellen om op Facebook in drie maanden tijd 15 nieuwe abonnees (likes) op uw 

pagina te krijgen. 

• U kunt als doel stellen om bij uw volgende projectreis een nieuwe vrijwilliger mee te nemen en dit 

doel in uw PR mee te nemen. 

Houd in gedachten dat u op zoek bent naar inspiratie, enthousiasme en wederkerigheid! Dat is een goede 

insteek om uw PR-activiteiten op af te stemmen. 

 

Wat past er bij u en bij het doel dat u heeft geformuleerd? 

Als Social Media absoluut niet bij u past, laat dit dan niet de boventoon voeren in uw activiteiten. Sommige 

mensen zijn wel erg sterk in Social Media en gebruiken het als belangrijkste medium om informatie over te 

brengen, mensen te enthousiasmeren, vrijwilligers en donaties te werven. Maar dat is alleen succesvol als je 

het je ligt.  

Als u dus meer effect kunt behalen door op markten voorlichting te geven over de stichting en ook nog leuke 

spullen te verkopen, dan mag dat de focus van uw PR beleid zijn. 

Als u niet goed bent in PR, blijf dan in ieder geval uw verhaal vertellen aan eenieder die het maar wil horen. 

Enthousiasmeer mensen, betrek mensen bij uw werk en laat de PR ontstaan vanuit nieuwe vrijwilligers, die 

misschien een fietstocht, een kerstdiner of chique sponsorevent willen organiseren. 

 

  



 

 

 

 

Wat past er bij uw doelgroep? 

Stem de mogelijkheden die u heeft wel altijd even af op uw doelgroep. Bekijk het vanuit hen en vraag uzelf af 

of uw doelgroep, uw achterban, zit te wachten op Facebookberichten of een fietstocht. Bekijk uw achterban 

op basis van jong, oud, zakelijk, persoonlijk, sportief, etc. Zoek de kenmerken van uw doelgroep en stem uw 

PR-kanalen, middelen en activiteiten hierop af. Werkt u veel met kinderen (bijvoorbeeld voor voorlichting op 

Nederlandse basisscholen), laat dan ballonnetjes met het logo van uw stichting maken. 

Denk ook aan uw actieve vrijwilligers. Laat T-shirts drukken voor uw vrijwilligers voor op events of op de 

projectreis. Dat zullen de vrijwilligers waarderen. Als u veel zakelijke contacten heeft, laat dan een doos 

mooie pennen drukken en deel die uit.  

Vergeet ook de visitekaartjes niet. Maak een mooi visitekaartje met het logo van uw stichting en 

eenvoudigweg uw naam, functie en contactgegevens. Een visitekaartje krijgen is handig voor de ontvanger, 

maar het kunnen geven is ook voor uzelf erg leuk! 

Als u voor de voorlichtingsactiviteiten die u doet nog een foldertje of andere materialen nodig heeft, maak 

dan eenmalig wat moois en laat dat maken bij een drukker. Er zijn legio mogelijkheden voor drukwerk, dus 

hierin kunt u zo ver gaan als u wilt en nuttig acht. 

 

Welke kanalen zijn er? 

Voor de verschillende kanalen om uw doelgroep te bereiken kunt u groot denken, maar mijn advies zou zijn 

om vooral klein te denken. U heeft in Deel 4 van deze special een overzicht gemaakt van uw achterban. Leg 

de focus op een persoonlijke benadering van uw doelgroep, of enkele mensen uit uw doelgroep (die mensen 

die mogelijk meer kunnen gaan betekenen voor uw stichting). Blijf uw verhaal vertellen, vraag mensen 

specifiek om advies over een voor hun bekend onderwerp. Vraag hoe iemand denkt dat iets beter zou 

kunnen. Blijf in gesprek gaan met uw achterban. Dit blijft belangrijk, dus laat dit niet wegzakken. 

 

Dan zijn er nog de minder persoonlijke, maar eveneens belangrijke kanalen: 

Zorg dat u in beeld blijft bij uw achterban, ook bij die mensen waarmee u niet zo vaak contact heeft.  

Maak drie maal per jaar, eens in de drie maanden, een nieuwsbrief. Stuur aan het einde van het jaar een 

mooie kerstkaart, bijvoorbeeld uit het projectland. Organiseer eens per jaar een klein, maar goed 

evenement. 

Ook als Social Media niet ‘uw ding’ is, zorg toch dat er minstens een Facebookpagina is en zorg dat deze, met 

enige regelmaat, wordt onderhouden. Zet van elke nieuwsbrief een link op Facebook, maak foto’s van uw 

projectreis en stuur ook via Facebook een bedankje met Kerstmis voor alle steun die u dit jaar heeft 

ontvangen. Laat geen maanden tussen de online berichten zitten.  

Mocht u een erg bedreven en enthousiaste Facebook-er (of ander Social Medium) zijn en dus regelmatig 

berichten willen plaatsen, stem dan uiteraard de te plaatsen berichten af op het onderwerp van uw stichting, 

zodat het altijd passende inhoud is. Let er op dat u mensen ook niet overlaadt met “eenrichtingsverkeer”-

berichten. 

 

Tip: Mensen zijn eerder visueel ingesteld dan tekstueel. Gebruik veel en mooie foto’s en korte filmpjes en 

formuleer uw teksten kernachtig en krachtig. 

 

 

Volgende week: Uw PR in een schema  

 


