
Inleiding Inhoud

Met deze e-brochure wil de VSF haar leden-sportfederaties een leidraad aanreiken bij het 

opzetten en uitwerken van een succesvolle communicatiecampagne. 

Een communicatiecampagne is een spreiding van acties doorheen de tijd, die allen dezelfde 

boodschap uitdragen aan het doelpubliek. Een campagne kan bestaan uit verschillende 

evenementen, publicaties,… Je wil hiermee je doelgroep informeren, overtuigen of activeren. 

Hoe je de communicatiecampagne moet aanpakken, zal afhangen van een aantal kritische 

factoren. De mate van interactie die je nastreeft, de kenmerken van je doelpubliek, het 

beschikbare budget,... De belangrijke strategische keuzes die gemaakt moeten worden, 

komen aan bod. Gebruik de e-brochure gerust als een praktisch stappenplan. 

Doorheen deze e-brochure bespreken we ook een paar voorbeelden uit de praktijk. 

Hiervoor konden we rekenen op de medewerking van Dirk Deldaele (Tennis Vlaanderen) 

en Ingrid Peeters (OKRA-sport 55+).

Stappenplan: uitwerken van een communicatiecampagne

Stap 1: Researchen en knopen doorhakken
Kies je doelgroep  

Leer je doelgroep kennen

Stel doelen

Kies communicatiekanalen

Stel je team samen

Maak een tijdlijn op

Stap 2: Campagne voeren
Geef  het startschot

Blijf  je partners motiveren

Stuur bij waar nodig

Organiseer een slotmoment

Stap 3: Evalueren en de impact meten
Verzamel zo veel mogelijk gegevens

Maak een analyse op
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Stap 1: Researchen en knopen doorhakken

2

Eerst denken, dan doen. Voor je het startschot van je communicatiecampagne kan geven, moet er nog wat denkwerk gebeuren. 

Je uitdagingen in kaart brengen is dan ook je eerste stap. Denk na over wat je exact wil en wat de moeilijkheden ervan zijn. 

Door de juiste vragen te stellen, kom je al een heel eind verder.

1 Kies je doelgroep

Maak de keuze wie je wil bereiken, welke doelgroep je wil aanspreken met je campagne. Maak een duidelijke omschrijving.

Voorbeeld 1

Tennis Vlaanderen is de nieuwe naam van de Vlaamse Tennisvereniging, die de tennissport in Vlaanderen beheert en promoot. 

Die naamsverandering moest breed gecommuniceerd worden. 

Deze doelgroepen werden bepaald:

> stakeholders van de federatie 

 • spelers

 • ouders

 • clubs

 • trainers

 • officials

 • pers

 • sponsors

 • overheid 

> potentiële tennisspelers (of hun ouders)

KORt SaMEnGEVat

1. Kies je doelgroep

2. Leer je doelgroep kennen

3. Stel doelen

4. Kies communicatiekanalen

5. Stel je team samen

6. Maak een tijdlijn op
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Voorbeeld 2

OKRA-SPORT richt zich sowieso tot 55-plussers. Voor het project “Elke stap telt” 

kozen ze voor een programma dat de volledige doelgroep beoogt. 

De campagne wil zo veel mogelijk 55-plussers in beweging zetten. 

Dit zijn de subdoelgroepen: 

> niet-actieve senioren (instappers)

> minder actieve senioren

> sportieve senioren (huidige actieve leden)

2 Leer je doelgroep kennen

Probeer je doelpubliek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Als je weet wat hen interesseert, 

hoe je hen kan activeren en via welke kanalen je hen het best kan bereiken, heb je al waardevolle 

informatie op zak. Vorm je een beeld van je publiek, dan kan je de look and feel van je campagne 

daarop afstemmen.

Doorloop ook eens volgend vragenlijstje om je doelgroepanalyse te maken:

• Is de doelgroep homogeen? 

• Kan de doelgroep worden opgesplitst in een aantal subdoelgroepen?

• Wat is de (verwachte) houding  van de doelgroep tegenover de campagne?

• Wat verwacht je van de doelgroepen? (op de hoogte zijn van de campagne, meewerken aan de 

campagne, anderen overtuigen van de campagne,...) Hoe meer je van iemand verwacht, hoe 

intensiever en interactiever de communicatie moet zijn.

• Wat is de belangrijkste zorg van je doelgroep op het gebied van de campagne?

(sub)doelgroep
houding t.o.v. 

het project
verwachtingen

belangrijkste zorg / 

barrière

Al deze informatie over je doelgroep zal je toelaten de communicatiecampagne zowel inhoudelijk als praktisch beter op punt te stellen.
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3 Stel doelen

Denk na over wat je wil verwezenlijken. Welk effect wil je bereiken met je campagne, of wat 

wil je veranderen? Wil je enkel de aandacht trekken, of ook aanzetten tot actie (of reactie)? 

De mate van interactie die je nastreeft, zal bepalen hoe je je communicatiecampagne moet 

aanpakken. Formuleer je doelstellingen steeds gericht op het eindresultaat.

Op basis van je doelstellingen kan je achteraf op een objectieve manier evalueren of je 

campagne succesvol was. Hou ook rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld: 

beperkt budget, beperkte tijdsspanne, beschikbaarheid van hulpmiddelen of personen,...

Voorbeeld

Enkele concrete doelstellingen voor de voorbeeldcampagnes:

tennis Vlaanderen 

• Meer naambekendheid

• Groter ledenaantal

• Positieve spiraal bestendigen 

 

OKRa-sport 

• Opbouwen van de persoonlijke conditie

• Het in beweging zetten van de niet-actieve senioren

• Nieuwe leden aantrekken

• Trefpunten aanzetten om te starten met een nieuwe of andersgeorganiseerde activiteit

4 Kies communicatiekanalen

Welke kanalen kunnen de communicatiecampagne uitdragen? Reken je op de kracht van 

het internet en sociale media? Of contacteer je liever de redactie van een lokaal krantje? 

Maximaliseer je kansen op een goede communicatiecampagne door verschillende 

relevante kanalen te combineren. Hoe beter je de verschillende communicatieacties op 

elkaar afstemt, hoe meer ze elkaar versterken en hoe groter de impact zal zijn.

tips

• Sta even stil bij de intrinsieke kenmerken van je gekozen kanalen. Bijvoorbeeld:  

digitaal is makkelijker te verspreiden dan op papier, maar wordt vaak ook als  

vluchtiger beschouwd.

• Zorg dat je publiek niet oververzadigd raakt door een bombardement van informatie.

• Vergeet de belangrijkste drager niet: de mensen zelf. Zorg er dus voor dat je hele team 

op de hoogte is en op één lijn staat.
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■ Sociale media ■

> niet meer weg te denken

Naar schatting 2 op 3 Belgen heeft een profiel op sociale media. Ook bedrijven en organisaties zijn steeds vaker actief op Twitter, 

Facebook, YouTube en LinkedIn. Via sociale media kun je enorm veel mensen bereiken en in beweging zetten.

Enkele voordelen:

• Sociale media vormen een laagdrempelig communicatiekanaal. Veel gebruikers delen hun bezigheden en ideeën met hun sociaal 

netwerk. Door enkel goed te luisteren kan je al veel te weten komen over de behoeften, drijfveren en meningen van je doelgroep.

• Je kan in dialoog treden met je doelpubliek. Sociale media zijn interactief, mensen geven snel een reactie, een like, of delen je 

boodschap met hun vrienden en kennissen.

• Sociale media zijn 24/7 bereikbaar en afstand speelt geen rol meer.

Iedereen sociaal?

Sociale media zijn populair. En wie thuiszit, is een grotere gebruiker van sociale media. Dat geldt ook voor bepaalde groepen van 

mensen met een handicap. Want, je verwacht het misschien niet, de grote sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en YouTube 

hebben elk een alternatieve, toegankelijke versie. Daarin zitten extra ondersteuningsmiddelen ingebouwd.

Voorbeeld

> Twitter staat voor korte berichten van 140 tekens. Dat maakt het een duidelijk kanaal voor personen met leerproblemen of 

      personen met een visuele beperking.

> YouTube beschikt over een simpele zoekbalk, ondertiteling, aanpasbare schermgrootte,...

Let op...

Bij bepaalde groepen liggen de cijfers heel 
anders. Van de 65-plussers heeft meer dan de 
helft geen computer of internet. 

Kwetsbare groepen willen vaak wel meegaan 
in het digitale verhaal, maar kunnen dat 
soms niet wegens gebrek aan vaardigheden, 
geldgebrek,...
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> Een overzichtje

Facebook: sociaalnetwerksite waarop je een profiel (individu) of een pagina (organisatie, vereniging, publieke persoon,...) kan 

aanmaken. In ons land gebruiken net iets meer mannen (51,9%) dan vrouwen (48,1%) Facebook. Een kwart van de gebruikers is 

tussen de 25 en 34 jaar oud. De tweede grootste groep is tussen de 18 en 24 jaar oud. Een jong publiek dus!

Een Facebookpagina kan je inzetten om te communiceren met je fans/leden/sporters. Wie de pagina leuk vindt, krijgt alle updates 

over je sportfederatie in zijn nieuwsoverzicht. Een pagina is openbaar, wat betekent dat je “updates” zich veel ruimer en sneller 

zullen verspreiden dan je verwacht.

twitter: sociaalnetwerksite waarmee je berichtjes van maximaal 140 tekens de wereld kan insturen. Je kan reageren op de 

tweets van andere gebruikers, en omgekeerd. Er zijn geen gedetailleerde cijfers voor België, maar geschat wordt dat er in ons land 

100.000 à 200.000 accounts in gebruik zijn. Internationaal gezien zijn de grootste groep gebruikers: vrouwen (volgens geslacht), 

hoger opgeleiden (volgens opleiding) en 18- tot 34-jarigen (volgens leeftijd). Twitter is ook heel populair bij topsporters!

Youtube: sociaalnetwerksite om videofilmpjes te verspreiden. Alle filmpjes van je sportfederatie kan je bundelen in een kanaal. 

Gebruikers kunnen zich daarop abonneren. Hoe meer mensen jouw filmpje bekijken, hoe meer het aan andere gebruikers zal 

voorgesteld worden. YouTube is vooral heel populair onder jongeren.

LinkedIn: sociaalnetwerksite gericht op professionals. Door contact te leggen met collega’s, partners, andere spelers binnen de 

sportsector,... bouw je een virtueel, professioneel netwerk uit.

En meer... het aanbod van sociale media gaat veel verder. Er zijn toepassingen voor foto’s (Flickr, Pinterest, Picasa, 
Instagram, enz.) audio (Last.fm, Soundcloud, Deezer, Spotify, enz.), presentaties (Prezi, Slideshare, enz.), film 

(Vimeo, Dailymotion, enz.), blogs (Wordpress, tumblr, enz.)

> Gericht en gestructureerd

Dankzij sociale media kan je je doelpubliek beter bereiken dan ooit, al vergt dat wel een gerichte aanpak. Bij sociale media gaat 

het niet zozeer om het aantal berichten dat je verspreidt, maar vooral om de interactie en de betrokkenheid die je kan creëren. 

“Gewoon maar wat doen” heeft plaats gemaakt voor gestructureerd en resultaatsgericht campagne voeren.

SOCIaLE MEDIa

> 2 op 3 Belgen heeft

   een profiel

> 24/7 bereikbaar

> afstand speelt geen rol

> likes, shares, 

   retweets, comments,...

> extra zichtbaarheid

> interactie

6
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Het bedenken, opzetten en uitvoeren van een succesvolle campagne via sociale media vraagt 

een goed onderbouwde strategie. Verlies daarbij je doelen niet uit het oog. En ook: sociale media 

dwingen je om je boodschap helder en eenvoudig te brengen, dat is een goeie oefening!

Zorg ook voor de koppeling met de andere gekozen kanalen. Bijvoorbeeld: laat even weten op 

Twitter dat er een artikeltje staat in de sportkatern in de krant, plaats een teaser op Facebook die 

je fans zal toeleiden naar de campagnewebsite,... 

En omgekeerd: vermeld je sociale mediakanalen op je drukwerk (flyers, posters, brochures,...).

tips

• Een eigen hashtag. Geef je communicatiecampagne een eigen hashtag en stimuleer het 

gebruik ervan. Organiseer je tijdens de looptijd van je campagne een evenement of  

studiedag, dan is er misschien ruimte voor een Twitterwall? 

• Wedstrijdje. Maak er een spel van en zorg dat er iets te winnen valt. Je fans gaan sneller 

een bericht delen als ze er een zekere return voor krijgen. 

• Draaiboek. Stel algemene richtlijnen op voor je campagnemedewerkers. Geef 

bijvoorbeeld een richtcijfer voor het aantal Facebookberichten of tweets per week,  

wat wel en niet gepost kan worden,...

tweet van 
tennis vlaanderen 
die verwijst naar 
krantenartikel

               ►
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> Een virale campagne

Virale campagnes schakelen nog een versnelling hoger. Ze zijn anders dan de traditionele (marketing- of) communicatiecampagnes. 

Jij lanceert bijvoorbeeld een campagnefilmpje. Dat valt zo goed in de smaak bij het publiek, dat zij het massaal beginnen te delen via 

sociale media. Op die manier kan je als federatie op een zeer snelle en goedkope manier grote zichtbaarheid verkrijgen.

 Hoe vaker zo’n filmpje wordt gedeeld en geliket, hoe groter het aantal personen dat je ermee zal bereiken. 

De effecten van een virale campagne zijn ook veel groter...

“We proberen om viraal te gaan”, het wordt vaak gezegd maar weinigen slagen er ook echt in. Succes boeken lukt alleen maar als 

je boodschap (meestal via een filmpje of een foto) met groot enthousiasme wordt opgepikt en verspreid door je doelpubliek.

Het opzetten van een virale campagne is niet zo eenvoudig. Je boodschap moet de aandacht trekken en mensen moeten spontaan 

zin krijgen om mee te verspreiden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Viraliteit valt ook moeilijk te voorspellen, er komt ook 

een portie geluk bij kijken.

• Zorg dat je eruit springt. Je boodschap is niet neutraal, maar opvallend, verrassend, onverwacht.

• Maak het technisch zo makkelijk mogelijk. Voeg share buttons of recommend buttons toe. 

Vermijd dat mensen zich eerst moeten inloggen, of persoonlijke gegevens moeten opgeven.

• Soms moet je de verspreiding of bekendheid even stimuleren. Hou de stroom van reacties in de gaten. Zorg eventueel eens  

voor een nieuwe invalshoek, zodat je weer nieuwe mensen bereikt.

• Het draait om het verhaal en om de sfeer die het filmpje uitstraalt. De onderliggende boodschap of je sportfederatie als afzender 

mogen niet te nadrukkelijk naar voor komen. Als je te opvallend reclame gaat maken, haakt het publiek sneller af.

Slaag je erin om de aandacht te trekken en het filmpje viraal te laten gaan? Laat het daar dan niet bij! Je hebt een goed verhaal  

verspreid, daarna is het de bedoeling dat je tot de actie overgaat. Maak het verhaal verder af, en breng je boodschap naar voor.
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■ Krant, radio of  televisie ■

Heb je een (ruim) budget beschikbaar, dan kan je een boodschap verspreiden via de klassieke media. Denk daarbij aan de krant, de 

radio of de televisie. Zowel de nationale als de regionale edities kan je hiervoor aanspreken.

tip

Raadpleeg de bereikstudies van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) om een idee te krijgen  

van het aantal lezers, kijkers, luisteraars dat een bepaald medium bereikt.

Non-profitorganisaties krijgen vaak goedkopere tarieven. Vraag ernaar!

■ Flyer, poster, advertentie ■

Flyers en posters zijn sterke middelen om je campagne onder de aandacht te brengen. Een goedgekozen beeld met een korte, 

krachtige tekst kan je publiek in één oogopslag overtuigen. Ook hier is het van belang om zo dicht mogelijk bij je doelgroep te 

geraken. Heb je vooraf goede research verricht over je doelgroep, dan weet je waar je je flyers moet uitdelen of je posters moet 

ophangen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Voorbeeld

De deelnemende trefpunten van OKRA-sport konden de flyers lokaal verspreiden 

via de huisdokter, de mutualiteitskantoren,... plaatsen waar senioren vaak komen.

V.U.: Christine Claus, Secretaris-generaal - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooien, a.u.b.

12 tips om slim te sporten1 Kies een sport die bij  je lichaam past en luister naar je lichaam.
2 Bij twijfels of vragen over je sportconditie, raadpleeg je huisarts.

3 Bereid je goed voor  op risicosporten.
4 Eet voldoende koolhydraten (aardappelen, pasta, rijst en brood), groenten en fruit. Drink voldoende voor, tijdens en na het sporten.

5 Draag aangepaste sport-kledij en gebruik geschikt sportmateriaal.

6 Hou rekening met de  trainingsondergrond.
7 Hou je aan regels  van fairplay.

8 Sport volgens een  persoonlijk trainingsschema.9 Warm op voor het sporten en stretch erna.
10 Hou een trainingsdagboek bij, maak eventueel gebruik van een hartslagmeter.

11 Laat je lichaam rusten  en slaap voldoende.
12 Start na een blessure pas opnieuw met sporten als je volledig hersteld bent.

Doe de test op iksportslim.be 

Ben jij net als Erika Van Tielen een Uitlaatklepper? Blaas je 
stoom af door te sporten en geniet je tegelijkertijd van de 
inspanning en van de ontspanning? Of sport je eerder om 

calorieën te verbranden of om medailles te winnen? Doe de 
test en ontdek welk type sporter jij bent. Bovendien krijg je 

de slimste onderhoudstips voor je lichaam! 

Welk type  sporter  ben jij? 

Je lichaam  is Je beste  materiaal
Draag  

er zorg  
voor

Ik 
Sport 
Slim

Ontdek op iksportslim.be welk type sporter je bent en krijg de juiste onderhoudstips voor 
je lichaam.

Flyer “ik sport slim” 
informatiecampagne van de 

Vlaamse overheid

▼
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affiche “multimove voor kinderen”

onderaan werd witruimte 
voorzien voor eigen info 

van de sportclub

▼

Promoot je een evenement?

Vergeet de cruciale informatie niet te vermelden op je flyer!

• wat wordt er georganiseerd

• wanneer (datum en startuur)

• waar (de precieze locatie)

• wie organiseert er

• toegangsprijs (of hoe tickets verkrijgen)

• eventuele sponsors

• verantwoordelijke uitgever

Een verantwoordelijke uitgever (V.U.) moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Je vermeldt de volledige 

naam en het (persoonlijk) adres. Vzw’s moeten ook hun naam met maatschappelijke zetel vermelden. Bij illegaal verspreiden 

wordt eerst de verantwoordelijke uitgever aangesproken en pas daarna de organisatie.

Vermeld op flyers ook steeds “verboden op de openbare weg te werpen”. Zo voorkom je dat ze het straatbeeld 

ontsieren en de politie de verspreiding ervan verbiedt onder het voorwendsel van milieuvervuiling.

Opgelet:
In sommige steden of gemeenten moet je een vergunning aanvragen om flyers uit te delen. Vraag dit best even na. Ook op 

privéterrein (station, sportclub, cafetaria,...) heb je de toestemming nodig van de eigenaar of uitbater.
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> Beeldgebruik

Gebruik je foto’s en maak je die niet zelf, zorg dan dat je toestemming hebt van de fotograaf. De auteurswet zegt dat je zonder 

toestemming van de rechthebbende beschermde werken niet zomaar mag kopiëren. Let er ook op dat je geen personen zichtbaar 

afbeeldt zonder hun toestemming. Meer info over het auteursrecht en het portretrecht kan je terugvinden op onze website.

Beeldkeuze kan een grote impact hebben. Sluit aan bij de leefwereld van je doelgroep. Een flyer met allemaal slanke vrouwen zal 

niet iedereen aanspreken. Zorg ervoor dat jouw doelgroep zich herkent in je communicatie.

Kies voor diverse en meer gekleurde foto’s, die een realistische weerspiegeling zijn van de maatschappij en (dus waarschijnlijk) 

ook van jouw doelpubliek. Kijk wel uit voor clichés. Niet alle gehandicapten zitten in een rolstoel,...

■ Bord langs de weg ■

Een bord langs de weg plaatsen is één van de meest klassieke manieren van promotie voeren. Je kan dit doen voor acties die lopen 

in heel Vlaanderen, maar zeker ook voor lokale evenementen. Mensen uit de omgeving zullen meermaals voorbijkomen en je bord 

bekijken. Net zoals je niet overal posters mag aanplakken, kan je ook niet zomaar een bord langs de weg plaatsen. Soms worden 

aanvragen voor borden sowieso geweigerd omdat de stad of gemeente constructies om aan te plakken beschikbaar stelt. Vraag 

dit best eens na bij je stad of gemeente. 

www.vlaamsesportfederatie.be > management van de sportfederatie > communicatiemanagement

▲

breng diversiteit 
in beeld

foto flickr: Lucas ninno

foto flickr: adam Scotti
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■ Website ■

Een website is de meest vanzelfsprekende tool om je communicatiecampagne te ondersteunen. Je kan er alle informatie kwijt. 

Een aparte campagnewebsite (los van je bestaande website) is de beste keuze. Dit vraagt een extra inspanning, maar maakt een 

duidelijk onderscheid tussen je communicatiecampagne en je algemene werking. Een campagnewebsite kan je een eigen look and 
feel geven en mikt specifiek op je vooropgestelde doelgroep. Met je organisatiewebsite bereik je vooral je eigen achterban. Is het 

niet mogelijk om een aparte campagnewebsite te maken, zorg dan dat je een deeltje van je bestaande website reserveert om de 

campagne mee uit te dragen.

■ nieuwsbrief  ■

Via een specifieke nieuwsbrief kan je gedurende de looptijd van de campagne acties aankondigen of erop terugblikken. Door de 

beperktere en op je doelgroep afgestemde informatie, zijn die nieuwsbrieven vaak effectiever.

Let wel op:

• Je mag enkel nieuwsbrieven versturen aan personen die je uitdrukkelijk de toestemming gaven en dus zelf inschreven. 

• Uitzonderingen zijn onpersoonlijke e-mailadressen (info@, contact@, organisatie@,...) en personen waar je een commerciële 

band mee hebt.

• Je nieuwsbrief moet een link tot uitschrijven bevatten.

• De ontvanger moet duidelijk zien dat het om een nieuwsbrief gaat. Gebruik dus termen als nieuwsbrief, promotie, reclame,...

• Je nieuwsbrief mag niet anoniem zijn. De ontvanger moet duidelijk kunnen zien wie de afzender is.

■ En meer... ■

Denk ook eens aan merchandising: balpennen, stickers, polsbandjes, bierviltjes, USB-sticks,... 

Wie weet een daadkrachtig extraatje voor je campagne!

Communicatiekanalen

√  sociale media
√ krant
√ radio
√ televisie
√ flyer
√ affiche
√ advertentie
√ billboard
√ website
√ nieuwsbrief
√ merchandising
√ promotiefilm
√ face-to-face gesprek
√ brief
√ brochure
√ evenement
√ persbericht
√ presentatie
√ ...

12
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5 Stel je team samen

Betrek je collega’s mee in het proces. Vele handen maken het werk licht. Maak een lijstje van alle betrokkenen en beschrijf duidelijk 

welke taken en verantwoordelijkheden bij welke persoon horen. Hoe duidelijker het is voor iedere medewerker, hoe beter.

Kan je op partnerorganisaties rekenen om je campagne mee onder de aandacht te brengen? Zorg ook hier voor goede 

voorbereidingen. Van zodra het startschot gegeven wordt, moet iedereen weten wat hem te doen staat.

• Ga op zoek naar contactpersonen binnen andere organisaties.

• Bezorg hen informatie over het hoe en waarom van de campagne.

• Maak een concrete planning op zodat zij weten wanneer ze op de kar kunnen springen.

• Bereid korte promotietekstjes voor (voor nieuwsbrief, Twitter, Facebook,...) die je hen op het juiste moment kan aanleveren.

6 Maak een tijdlijn op

Over welke periode zal je campagne lopen? Wat zijn de deadlines? Met welke actie ga je van start en waarmee sluit je af?

Maak een tijdlijn op. Die planning bevat dan alle kenmerken per geplande communicatieactie. Rangschik de regels chronologisch. 

Op die manier is het makkelijk om de verschillende acties op te volgen.

Actie: welke verschillende communicatieacties zal je opstarten?

Datum: wanneer voer je de communicatieacties uit?

Doelgroep: welke groep personen wil je bereiken?

Boodschap: wat is de inhoud?

Middel: welk communicatiekanaal gebruik je voor deze actie?

Frequentie: hoeveel keer zal je deze actie herhalen? (eenmalig, wekelijks, maandelijks,...)

Verantwoordelijke: wie voert de actie uit?

voorbeeld van een actieplan 
op de volgende pagina

▼
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acties datum doelgroep boodschap middel afzender frequentie materiaal
verantwoor-

delijke

Deze eerste stap in het opzetten en uitwerken van een communicatiecampagne  is vooral veel research doen en knopen doorhakken. 

Durf out-of-the-box te denken. Kijk ook eens rond je: hoe communiceren andere organisaties of bedrijven? Denk na over het groter kader, 

over het gevoel dat bij de campagne zal horen. Je campagne moet deel uitmaken van je identiteit, ze moet je imago versterken en je in de 

markt positioneren ten opzichte van je concurrenten.



Stap 2: Campagne voeren

Tijd voor actie! Alle communicatieacties zijn uitgestippeld en ingepland. Je hebt een datum en een tijdstip bepaald voor de 

lancering van je campagne. Dat moment is nu aangebroken!

1 Geef  het startschot

De start van je campagne mag gerust gepaard gaan met de nodige buzz. Het komt er immers op aan een specifieke doelgroep te 

bereiken. En dus niet enkel je eigen achterban. Hoe meer je boodschap verspreid raakt, hoe groter het effect kan zijn. Schakel je de 

pers in? Of kies je zelf voor een originele manier om de campagne van start te laten gaan?

Persmoment of  persbericht?

Een persmoment kost tijd en moeite. Maak dus vooraf de afweging of het een meerwaarde brengt. 

Wil je meer weten over het organiseren van een persmoment / persconferentie, surf dan naar onze website.

> Een persbericht schrijven

Verstuur je een persbericht, zorg dan dat het om hapklare informatie gaat. Verplaats je daarom in de rol van journalist. 

Wat wil de lezer weten? Hoe zorg ik voor een originele invalshoek?

www.vlaamsesportfederatie.be > management van de sportfederatie > communicatiemanagement
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KORt SaMEnGEVat

1. Geef  het startschot

2. Blijf  je partners motiveren

3. Stuur bij waar nodig

4. Organiseer een slotmoment



Enkele richtlijnen voor een persbericht:

• Hou het kort. 

Een sterk persbericht is amper één A4 lang. Het is vlot geschreven en gebruiksklaar voor de journalist. 

• Zet nieuwswaarde in de kop. 

Uit de titel van je persbericht moet al duidelijk worden wat je nieuwsfeit is. 

• Zet essentiële informatie in de intro. 

De eerste alinea is de belangrijkste. Zorg ervoor dat je antwoord geeft op de vragen “wie”, “wat”, “waar”, “wanneer” en  

eventueel ook “hoe” en “waarom”. 

• achtergrondinformatie in paragrafen. 

De rest van je persbericht bevat meer verduidelijking en achtergrondinformatie. Structureer die ook door tussentitels te 

gebruiken. 

• Vergeet je contactinformatie niet.  
Een kant-en-klaar persbericht is interessant, maar soms wil een journalist meer informatie of wil hij graag een citaat toevoe-

gen. Stuur zeker een naam, telefoonnummer en e-mailadres mee, en zorg dat die persoon bereikbaar is. 

• Blijf  bij de feiten.  
Een persbericht is geen reclamepraatje. Overdrijf dus niet met het ophemelen van je sportfederatie, het nieuws of evenement 

dat je aankondigt. Persberichten die zichzelf proberen te verkopen, kennen weinig succes.

16

tips

• Een radiojournalist zal andere informatie uit je  

persbericht halen dan een printjournalist.  

Denk hierover na. Zorg dat er iemand bereikbaar is  

voor (radio)quotes of (televisie-)interviews. 

 

• VSF stelt haar leden een perslijst ter beschikking. Neem 

contact op met Wouter en hij bezorgt je een Excellijst met 

perscontacten. (wouter@vlaamsesportfederatie.be) 
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Voorbeeld 1

Tennis Vlaanderen legde de focus van de campagne op de voorjaarsconferentie op 29 maart 2014. 

Er werd gekozen om het verhaal te vertellen via een Corporate Trailer, en niet via een gewone speech.
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2 Blijf  je partners motiveren

Tijdens de looptijd van de communicatiecampagne zullen er druppelsgewijs nieuwe acties opgestart worden. Hou de tijdlijn die je 

opmaakte goed in de gaten. Roep ook telkens je partners op om de boodschap mee te promoten. Je kan dat makkelijk doen door je 

contactpersonen op de hoogte te houden of regelmatig een tekstje aan te leveren dat ze kunnen gebruiken voor hun nieuwsbrief, 

Facebookpagina, Twitteraccount,...

Voorbeeldtekstje

We nodigen je uit om de boodschap van de campagne mee uit te dragen. In de loop van deze week wordt 

er campagnemateriaal (affiches en folders) bezorgd in je sportclub. Hang de affiche op en leg de flyers op 

een plek waar ze vlot worden opgepikt. Wens je campagnemateriaal bij te bestellen, dan kan dat steeds 

via de campagnewebsite. Hoe meer de boodschap verspreid wordt, hoe groter het effect en hoe meer 

sporters we kunnen bereiken!

▲

ook je achterban 
of facebookfans kan je

inschakelen om de campagne 
mee te verspreiden

18
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3 Stuur bij waar nodig

Verzamel zo veel mogelijk cijfergegevens over je campagne. Doe dit niet enkel achteraf, maar ook tijdens de communicatieacties. 

Zo kan je nog bijsturen, als dat nodig is. Cijfers geven een kwantitatief beeld. 

Daarnaast kan je ook al feedback verzamelen bij je medewerkers. Zij hebben vaak een andere kijk op het proces dan de coördinator 

van de campagne. Leer uit  je fouten en stuur bij waar nodig. Durf desnoods nog te veranderen van format. 

4 Organiseer een slotmoment

Een slotmoment is niet altijd van toepassing en zeker niet altijd noodzakelijk. Sommige campagnes lopen op een lager pitje nog wat 

door voor ze echt afgesloten worden. 

Past een slotmoment wel binnen je planning, dan kan het een geschikt moment zijn om:

• de eerste resultaten van de campagne publiek te maken

• alle medewerkers te bedanken

• nog eens in de (pers)belangstelling te komen

Voorbeeld 1

De communicatiecampagne van Tennis Vlaanderen werd tussentijds bijgestuurd. 

Verschillende elementen hebben daartoe aangezet:

• budgetten

• wegvallende elementen

• timing realisatie

• input experten
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Stap 3: Evalueren en de impact meten

Na afloop van je communicatiecampagne zal het je zeker interesseren welke impact ze gehad heeft. Meten is weten! 

Via welke kanalen zijn er successen geboekt? Wat heeft er goed gewerkt en wat helemaal niet? Reageert je doelgroep 

op de communicatieacties zoals je verwacht had? Zijn je doelstellingen bereikt?

1 Verzamel zo veel mogelijk gegevens

■ Statistieken ■

Het aantal personen dat is geconfronteerd met je communicatiecampagne, is het bereik. Het zal gaan om ruwe cijfers:

• Hoeveel keer is er doorgeklikt in mijn nieuwsbrief?

• Hoeveel keer is mijn YouTube-filmpje bekeken?

• Hoeveel bezoekers heeft mijn website gehad tijdens de campagne? 

Het grote voordeel bij digitale communicatiekanalen is de mogelijkheid om statistieken op te vragen via verschillende tools 

(gratis of betalend). Denk maar aan Google Analytics, Facebook Insights, Engagor, Hootsuite,... 

Natuurlijk hebben er wel meer mensen over je campagne gehoord of die gezien, zonder dat ze in je cijfergegevens belanden. 

Er is de kracht van mond-tot-mondreclame, iedereen die je affiche heeft zien hangen in de sporthal, iedereen die een flyer heeft 

meegenomen,... Het wordt dus moeilijk om een volledig correct beeld te krijgen van het bereik van je campagne, maar hoe meer 

je weet hoe beter.

Verzamel zo veel mogelijk cijfergegevens. Doe dit niet enkel achteraf, maar ook tijdens de looptijd van de campagne. 

Zo kan je nog bijsturen, als dat nodig blijkt. De cijfers die je verzamelt, heb je alvast klaar voor de eindevaluatie.

KORt SaMEnGEVat

1. Verzamel zo veel mogelijk gegevens

2. Maak een analyse op
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beheer je een facebookpagina, 
bekijk dan zeker eens 

de statistieken 
(facebook insights).

Je kan er heel wat cijfergegevens 
verzamelen.

◄

tip
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■ Waardering ■

Vergeet ook niet dat een mondelinge evaluatie, klein of groot, veel waard is. Spreek een paar mensen aan over je communicatie-

campagne: tijdens een evenement, tijdens een vergadering, in de sportclub,... Hebben ze de campagne al opgemerkt? 

Spreekt ze hen aan? Je kan veel feedback verzamelen door een simpele babbel.

Ook de medewerkers of helpende partnerorganisaties kan je om hun mening vragen. Zij hebben vaak een andere kijk op het 

proces. Je kan via een gesprekje wel al aanvoelen hoe ze de campagne hebben ervaren. Maar maak het beter concreet via een 

evaluatiesheet waarin zij de campagne inhoudelijk kunnen evalueren. Vraag hen ook een opsomming te maken van de kanalen die 

zij zelf hebben ingezet om de campagne mee te helpen verspreiden.

Voorbeeld van een evaluatiesheet

campagnemateriaal verspreiding via
aantal exemplaren 
/ aantal bezoekers / 

aantal view
periode verspreiding opmerkingen

Link naar campagnewebsite

Digitale banner

Promotiefilmpjes

Advertentie

Redactioneel artikel

...
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2 Maak een analyse op

Van zodra je de ruwe cijfers op tafel hebt liggen, kan je die gaan analyseren en interpreteren. Nu kan je ook starten met 

terugkoppelen naar de doelen die je stelde bij de start van de communicatiecampagne. Concreet: heeft je gekozen doelgroep 

de juiste actie(s) uitgevoerd in de vooropgestelde tijdsspanne?

Las twee evaluatiemomenten in:

• Eén direct na het afsluiten van de campagne. 
Heeft je campagne effect gehad? Zijn je doelstellingen gehaald? 

• Eén na een zelfgekozen langere tijd. 
Pas na een zekere tijd kan je bepalen of de communicatiecampagne ook op lange termijn voor effect zorgt. Zijn nieuwe leden  

bij je organisatie gebleven of haakten ze intussen alweer af? Is het imago tijdelijk of permanent versterkt?

Organiseer ook een debriefing met de betrokkenen bij de communicatieacties. Je kan op dat moment de positieve en negatieve 

punten overlopen. Tevreden? Kon het beter? Waar liep het mis, en waarom?

twee manieren van evalueren

• Rendementsevaluatie 
Hier wordt er puur gekeken of de vooropgestelde doelen 

behaald zijn. 

• Procesevaluatie 

De volledige weg naar het te bereiken doel wordt  

geëvalueerd. Dus niet alleen “zijn we er geraakt” maar  

ook “hoe zijn we er geraakt”.
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VOORBEELDEn

1. “VtV wordt tennis Vlaanderen”

2. “Elke stap telt” van OKRa-sport

1 tennis Vlaanderen over...

...het bepalen van de doelgroep
De campagne moest breed gevoerd worden naar alle stakeholders van de federatie: spelers, ouders, clubs, trainers, officials, 

pers, sponsors, overheid. Ook potentiële tennisspelers (of hun ouders) waren een doelgroep.

...de keuze tussen communicatiekanalen
In samenwerking met ons advertisingbureau hebben we visibiliteit in de tennisclub, online communicatie en een relaunchevent 

vooropgesteld als kernelementen. We hebben geopteerd om het verhaal via een corporate trailer te vertellen en niet via een speech. 

Bijkomend moesten alle beschikbare kanalen de relaunch verder uitdragen: events, media-advertenties, sociale media, vlaggen, 

roll-ups,… Voor televisie en radio hadden we onvoldoende budgetten ter beschikking.

...het vastleggen van de doelstellingen
We wilden dat de doelgroep het verhaal opvangt: tennis leeft, we zijn klaar voor de toekomst, stilstaan is geen optie. 

Ook wilden we via de campagne meer naambekendheid en een groter ledenaantal bereiken, en de positieve spiraal bestendigen.
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2 OKRa-sport over...

...het bepalen van de doelgroep
Onze federatie richt zich sowieso tot 55-plussers. Onderzoek toont aan dat 50% van deze groep niet of onvoldoende actief is. 

Daarom werd de focus op deze groep gelegd. Maar om ook onze huidige leden iets extra aan te bieden, kozen we voor een programma 

dat de volledige doelgroep beoogt: weinig- of niet-actieve senioren én sportieve senioren. Er werd een trainingsschema uitgewerkt 

met 12 verschillende startniveaus om iedereen te bereiken. Er namen zelfs 20 woonzorgcentra deel aan het project.

...de keuze tussen communicatiekanalen
Omwille van het doelpubliek hebben we niet alles via digitale kanalen verspreid. Om de (nog) niet-actieve senioren te bereiken, 

kozen we voor face-to-facegesprekken. Vrijwilligers werden opgeleid via de vorming “Besmet de ander, het mag” om hun leeftijds-

genoten te motiveren om deel te nemen aan het project. Er werden standaardflyers aangemaakt (in de vorm van een voetje) met 

algemene info over het project (eenvormige communicatie) en onderaan een vak waar per deelnemend trefpunt persoonlijke 

gegevens konden ingevuld worden (bv. startmoment, gegevens contactpersoon). 

Daarnaast kon je een overzicht van alle deelnemende trefpunten terugvinden op  de campagnewebsite. Alle nota’s, brieven, verslagen 

werden opgemaakt in een sjabloon van “Elke stap telt” zodat ook hier de aandacht getrokken werd. Er werd een promotiefilm gemaakt 

die op de startdagen in OKRA vertoond werden. 

...het inschakelen van medewerkers
De volledige managementstaf (+/- 15 personen) heeft meegewerkt, maar vooral een kernteam van 5. We schakelden het 

advertisingbureau Happiness Brussels in, een website- en softwarefirma en een multimediafirma. Karl Vannieuwkerke 

en Wim Opbrouck waren de gezichten van de campagne.

...de timing
De campagne loopt sinds begin 2014, met een focus rond onze voorjaarsconferentie op 29 maart 2014.

...de resultaten
Bij het opstellen van deze e-brochure was het verzamelen en verwerken van de cijfergegevens nog bezig. De respons op de 

voorjaarsconferentie was overwegend positief tot zeer positief.

VOORBEELDEn

1. “VtV wordt tennis Vlaanderen”

2. “Elke stap telt” van OKRa-sport
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...het vastleggen van de doelstellingen
Het opbouwen van de persoonlijke conditie stond centraal, met focus op het in beweging zetten van de niet-actieve senioren. Uiteraard 

wilden we met dit project ook nieuwe leden aantrekken en onze trefpunten aanzetten te starten met een nieuwe of andersgeorga-

niseerde activiteit.

...het inschakelen van medewerkers
Er werd een denktank opgericht die het project inhoudelijk voorbereidde. Hieraan namen 18 beroepskrachten en vrijwilligers deel uit 

de 5 provincies, samen met de 3 medewerkers van OKRA-SPORT. Ook 400 lokale trefpunten deden mee met telkens 2 vrijwilligers.

...de timing
Het project liep van 2008 tot 2010. 2008 was het jaar van de voorbereiding: ontwikkelen van het programma, aanmaken van mate-

rialen, opleiden van vrijwilligers. In 2009 en 2010 volgde de uitvoering. We hielden er rekening mee dat er altijd trefpunten zijn die 

eerst een afwachtende houding aannemen, maar later op basis van positieve reacties toch nog instappen.

...de resultaten
Senioren die deelnamen aan “Elke stap telt!” boekten in de loop van het project vooruitgang. Dat mag niet verbazen. Maar ook na 

één jaar bleef de wandelwinst behouden. Dat is één van de opvallende resultaten uit de wetenschappelijke tests die door KULeuven 

werden afgenomen.

Meer voorbeelden?

Heeft jouw federatie zelf een succesvolle communicatiecampagne gevoerd en wil je de strategie, de uitvoering en de resultaten 

ervan delen? Laat het ons weten via grace@vlaamsesportfederatie.be. 

VOORBEELDEn

1. “VtV wordt tennis Vlaanderen”

2. “Elke stap telt” van OKRa-sport

foto: Herman Van der Veken
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Geraadpleegde bronnen 
 

• “Cmmncrn in je sportclub?!”, een brochure van het Dynamo Project, via www.dynamoproject.be 

• “Communicatie voor iedereen”, een brochure van stad Antwerpen, via www.antwerpen.be/diversiteit

• “Opmaken van een communicatieplan” via www.ersv.be

• “7 tips voor het opzetten van een virale campagne” via www.queromedia.be

Grafisch materiaal via The Noun Project, www.thenounproject.com

(Libby Ventura - Waleed Al-Alami - Wilson Joseph - Niels Gesquiere - Maria Maldonado - Wayne Thayer - Rémy Médard - 

Ahmed Elzahra - Keith Mulvin - João Marcelo Ribeiro - Anna Moreno - Anisha Varghese - Jerry Wang - Alexandr Cherkinsky)

Vlaamse Sportfederatie vzw

Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Tel: +32 9 243 12 90  Fax: +32 9 243 12 99

info@vlaamsesportfederatie.be

www.vlaamsesportfederatie.be


