
 

 

 
 

 

Non Profit PR & Communicatie  

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

 

Non Profit PR & Communicatie - Deel 7 Samenvatting & De Gouden Tip 

 

Laten we eens samenvatten wat we in Deel 1 tot en met 6 hebben besproken: 

 

Wat is PR? 

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 

 

Waarom is PR belangrijk? 

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

donaties, maar vooral ook voor inspiratie, enthousiasme en wederkerigheid. 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 uit de 

projectdoelgroep en wat het met u doet. U betrekt uw achterban bij uw werk en als u een manier vindt om 

dit te doen die bij u past, zullen mensen 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.  

 

Inspiratie, enthousiasme en wederkerigheid 

Als u er in uw PR beleid niet alleen vanuit gaat dat u mensen nodig hebt en dus ergens om moet vragen, 

maar in plaats daarvan uw verhaal vertelt en organisch laat ontstaan dat de stichting een toegevoegde 

waarde voor uw achterban krijgt, dan ontstaat er wederkerigheid. En dat betekent een groot verschil in de 

dynamiek van uw stichting. 

Sterker nog, als mensen graag betrokken willen zijn bij uw stichting, zullen zij ook een verhaal gaan vertellen. 

Tegen collega’s, tegen de werkgever die nog wel ergens een potje heeft, tegen mensen op de sportclub die 

vervolgens graag een marathon willen organiseren voor uw goede doel. Want mond op mondreclame blijft 

altijd de beste vorm van PR. 

Deze organische vorm van communiceren heeft tot gevolg dat een vaststaand PR plan niet volstaat. Elke 

nieuwe ontwikkeling, nieuwe mensen die erbij betrokken willen zijn, nieuwe vormen van ondersteuning of 

actie voor uw doel, vraagt van u maatwerk in hoe u hiermee omgaat. Maar, in tegenstelling tot een 

vaststaand PR plan wat gedurende het jaar braaf wordt afgedraaid, krijgt u hier inspiratie, enthousiasme en 

uiteindelijk een effectieve donateursopbrengst in geld voor terug.   

 

 

 

  

Simpelweg om geld vragen is meestal geen effectieve manier om donaties te werven. 

Uw verhaal moet tot leven komen, waardoor de eigenlijke vraag om geld niet eens gesteld hoeft te 

worden. 

 



 

 

 

 

Wat is crowdfunding precies en wat doet het voor ons? 

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 meer energie 

opleveren dan dat het kost!  

 

Crowdfunding voor kleinschalige vrijwilligersorganisaties is 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. 

 

 

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

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.  

 

Maak enkele malen per jaar 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.  

 

Stel doelen 

Als eerste is het belangrijk om doelen te stellen, maar stel deze niet te hoog. 

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

pagina te krijgen. 

• U kunt ook 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. 

 

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. 

 

  

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. 

 

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

Wees niet saai en voorspelbaar, maar blijf creatief. Stelselmatig communiceren is niet per se 

regelmatig. U kunt in plaats van een driemaandelijkse nieuwsbrief ook een Special doen, waarbij u 

meerdere korte themaberichten verstuurt in een relatief kort tijdsbestek. 

 



 

 

 

 

Wat past er bij uw doelgroep? 

Stem de mogelijkheden die u heeft af op uw doelgroep. Zit uw doelgroep, uw achterban, te wachten op 

Facebookberichten of liever 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.  

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. 

 

 

 

De gouden tip! 

Als afsluiter van deze zomerspecial over Non Profit PR & Communicatie deel ik met u de gouden tip, het 

sleutelwoord van een voor u en uw doelgroep plezierig en effectief PR-beleid.  

 

Het sleutelwoord van Non Profit PR en Communicatie voor een kleine vrijwilligersorganisatie is: 

 

Plezier! 
 

Plezier werkt opwekkend en aanstekelijk. Als u geen plezier heeft in het betrekken van andere mensen bij de 

stichting, bij de projecten, bij het vol trots vertellen over wat u zoal doet, bij het volledig open zijn van de 

successen en mislukkingen, dan heeft het schrijven van een PR plan weinig zin. Doet u het wel met plezier, 

dan zult u merken dat mensen graag betrokken willen raken, een fietstocht organiseren, van vrienden en 

familie geld vragen voor hun jubilea om aan de stichting te geven en de drukker u graag een gereduceerd 

tarief aanbiedt voor uw foldertjes. 

 

 

Download ook het eenvoudige jaarschema om uw PR activiteiten te plannen en over meerdere bestuursleden 

en vrijwilligers te verdelen: 

http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/kennisnet/kennis-documenten/ 

 

 

Maak een mooi visitekaartje met het logo van uw stichting en eenvoudigweg uw naam, 

bestuursfunctie en contactgegevens. Een visitekaartje krijgen is handig voor de ontvanger, maar het 

geven is ook voor uzelf erg leuk! 


