
AAN DE SLAG MET 
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COMMUNICEREN KUN JE LEREN
Je wilt aan de slag met communicatie. Top! Maar waar begin je en hoe 
pak je het aan? Met deze checklist helpen we je op weg.

 Vertel je verhaal. Schrijf het verhaal (het waarom) kort en krachtig 
op en zorg dat alle betrokkenen dit kunnen vertellen. Maak het niet te 
moeilijk, maar vooral persoonlijk en eerlijk. 

 Ken je doelgroep. Grijp elke kans om met de verschillende 
doelgroepen in gesprek te komen; als je ze tegenkomt bij een activiteit 
of online via social media. De 55+er bestaat niet, dus leer de drijfveren 
van de verschillende doelgroepen goed kennen, zodat je goed op hun 
behoeften kunt inspelen.

 Maak een compact communicatieplan waarin je doel, doelstellingen, 
boodschap/verhaal, doelgroepen, middelen en planning opneemt. 

 Maak heldere afspraken over wie wat mbt communicatie oppakt. Laat 
mensen dingen doen die ze zelf leuk vinden of ervaring mee hebben.

 Ga op zoek naar lokale journalisten of jonge vloggers. Zij kunnen als 
Razende Reporter aan de slag om bijvoorbeeld activiteiten in beeld te 
brengen.

 Maak een contentkalender. Werk vooruit en plan de inzet van 
communicatiemiddelen in, zodat je structureel content verzameld én 
verspreid. 
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 Verzamel zo vroeg mogelijk al zoveel mogelijk gegevens over de 
doelgroepen (naam, mailadres, interesse etc). Verwerk deze informatie 
in bijvoorbeeld Mailchimp om gericht digitale nieuwsbrieven of 
uitnodigingen te sturen. 

 Ga in gesprek met potentiële partners, zowel groot als klein. In een 
gesprek komen altijd veel mogelijke verbindingen aan bod. Bedank op 
voorhand wat je mogelijk voor elkaar kunt betekenen en maak het voor 
hen concreet en praktisch. 

 Benut partners in de communicatie en zet hun expertise met 
betrekking tot bepaalde doelgroepen in. 

 Benut de communicatiekanalen, zoals (lokale) media, website (Google 
Analytics) en Facebook, als monitoringtools. De inzet hiervan kun je 
benutten voor de jaarlijkse evaluatie (laat zien hoe je het project en 
activiteiten in beeld hebt gebracht). 

We zijn benieuwd naar het resultaat van jullie communicatie-aanpak! 
Heb je hier nog vragen over? Laat het ons weten via
info@vitaalverenigen.nl.
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