
COMMUNICATIEPLAN
IN 6 STAPPEN

COMMUNICEREN KUN JE LEREN
Om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen is communicatie 
van groot belang. Sport en bewegen lenen zich uitstekend voor com-
municatie. Iedereen heeft iets met sport en bewegen. Het verbindt 
mensen en vangt op bijzondere wijze emoties en passie. Het zit vol 
verhalen. Verhalen die verteld en gedeeld moeten worden, zowel offli-
ne als online. Het verhaal op een goede manier vertellen, is belangrijk 
om de juiste doelgroep te bereiken en inwoners te stimuleren letterlijk 
en figuurlijk in beweging te komen. Dat begint met het maken van een 
communicatieplan. Dat kan al in een aantal stappen. 

1. Strategie & doelstellingen 
Als eerste stap is het belangrijk te bepalen wat je wilt bereiken met een 
communicatie aanpak. Je kiest op welke manier je de vereniging wilt 
onderscheiden ten opzichte van anderen (daarbij horen ook andere 
vormen van vrijetijdsbesteding als mogelijke ‘concurrent’, focus dus niet 
alleen op collega-verenigingen als je je eigen positie wilt bepalen). Be-
antwoord de vraag: Wat is het bijzondere/unieke van jouw vereniging? 

Bepaal vervolgens hoe je de positionering van de vereniging naar bui-
ten wilt brengen. Hoe wil je het gaan communiceren? Een veel gekozen 
strategie is het verhaal meer centraal te stellen. Het verhaal van de 
vereniging, maar vooral van de mensen achter de vereniging. Zij maken 
tenslotte de vereniging. Verhalen met emotie en passie voor sport en 
cultuur van lokale helden, vrijwilligers en ambassadeurs. Deze verhalen 
maken de kracht van sport en bewegen tastbaar en zichtbaar. En hel-
pen bij het activeren van (inactieve) mensen om in beweging te komen. 
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Daarna moet je doelstellingen bepalen. Deze doelstellingen kunnen 
SMART zijn, dat betekent dat ze concreet, haalbaar en meetbaar zijn. 
Dit is voor een vereniging, met beperkte communicatie-expertise en 
mankracht een hele uitdaging. Kies daarom eerder voor kwalitatieve 
doelstelling, die bijdragen aan de beleving bij de vereniging en van 
leden fans maken. Enkele doelstellingen kunnen zijn: 
1) De zichtbaarheid van de vereniging (offline en/of online) vergroten
2) Het sportaanbod van de vereniging online toegankelijk maken
3) Succesverhalen en ervaringen van leden, vrijwillgers en partners 
delen om de betekenis van sport en bewegen te delen en inwoners te 
stimuleren meer te bewegen.

2. Doelgroep 
Wie wil je bereiken? Maak een overzicht van de verschillende doelgroe-
pen. Let op: iedere doelgroep bestaat weer uit subdoelgroepen; dé 
55+er bestaat niet evenals dé student. Geef aan welke kenmerken 
iedere doelgroep heeft (demografische kenmerken, maar ook 
leefstijlkenmerken (levensfase, hobby’s en voorkeuren). 

Mogelijke doelgroepen:
• Leden
• Familie van leden
• Niet-leden
• Senioren
• Mensen met een beperking
• Vrijwilligers/kader
• Bestuursleden
• Sponsoren/lokale ondernemers
• (Lokale) media 
• Samenwerkingspartners
• Collega-verenigingen
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3. Boodschap
Wat wil je vervolgens aan je doelgroepen vertellen? Je begint met een 
algemene boodschap (voor iedereen). Maak er een aansprekend en 
persoonlijk verhaal van. Mensen moeten zich kunnen identificeren met 
het verhaal en zich er door aangesproken voelen. Dit is de eerste stap 
om ze uiteindelijk in beweging te brengen. Vervolgens stem je deze 
boodschap af op iedere doelgroep (rekening houdend met de  
kenmerken en achtergrond per doelgroep).

Houd rekening met de beweegredenen van mensen om wel/niet te 
sporten en wel/niet lid te zijn van je vereniging. Let wel: sport is een 
middel, geen doel op zichzelf. Sporten om meer geluk te hebben, 
gezond te worden, mensen te ontmoeten, mee te kunnen doen of 
gezelligheid te hebben.

Voorbeeld boodschap algemeen
Sporten en bewegen zit vol plezier en zorgt voor geluk! Bij onze 
vereniging staat plezier voorop en kan iedereen meedoen. Kom en 
beweeg mee bij de leukste vereniging van Nederland! 

Voorbeeld boodschap voor ouderen
Wie wil dat nu niet? Fit oud worden. Door te bewegen krijg je minder 
snel gezondheidsklachten, kun je langer thuis wonen en blijven spelen 
met de kleinkinderen. Kom bij onze vereniging in beweging en blijf 
vitaal en gelukkig.

Voorbeeld boodschap voor jongeren
Sporten is leuk, cool én spannend. Bij onze vereniging leer je nieuwe 
vrienden kennen en kun je elkaar uitdagen tijdens toffe wedstrijden. 
Sport, win en beleef vooral veel plezier samen!



COMMUNICATIEPLAN
IN 6 STAPPEN

4. Middelen
In de volgende stap ga je aan de slag met het selecteren van geschikte 
middelen om jouw boodschap met de doelgroep te delen. Het is  
belangrijk om de juiste boodschap aan de juiste doelgroep op het juiste 
moment te verspreiden. De inzet van middelen moet afgestemd  
worden op de doelgroepen: jongeren en ouderen bereik je immers niet 
met dezelfde middelen. Bij het kiezen van het juiste middel eerst de 
doelgroep en boodschap bepalen, daarna pas het middel. 

Mogelijke middelen:
• Website
• Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, 

Whatsapp, YouTube)
• Digitale nieuwsbrief
• Folders & flyers
• Advertenties (gedrukt, radio of tv)
• Buitenreclame
• (Sport)activiteiten
• (Lokale) media (dagbladen, lokale omroep, huis-aan-huis krantjes) 

5. Planning & organisatie
Een goede planning is essentieel voor het succesvol uitvoeren van een 
communicatieplan. Herhaling van de boodschap is belangrijk om er 
voor te zorgen dat deze de doelgroep bereikt. Voorkeur voor twee- 
wekelijkse communicatie via website, lokale media en/of social media. 
De planning wordt gemaakt in een zogenaamde contentkalender. 
Hierin wordt bijgehouden welke content via welk kanaal op welk 
moment gedeeld wordt met welke doelgroep.  
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Maak daarna afspraken over de uitvoering van het plan; wie doet wat? 
Leg duidelijk vast wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. 
Zorg ervoor dat ieders expertise optimaal benut wordt en iedereen 
doet waar hij/zij goed in is. Laat iemand die geen verstand heeft van 
Facebook niet verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Facebook-
pagina. Communicatie is niet iets om er even bij te doen. De hele 
verenigingen kan helpen; iedereen is tenslotte ambassadeur van de 
vereniging. Sspreek elkaar aan én deel successen, dat geeft energie!

De uitvoering van het communicatieplan hoeft niet veel geld te kosten. 
Zeker als je samengewerkt met partners en lokale media. Er is veel 
mogelijk met weinig budget, vooral online. Ga binnen de vereniging op 
zoek naar (jonge) leden die affiniteit of ervaring hebben met 
communicatie. Denk daarbij aan het schrijven van teksten, bijhouden 
van social media en het maken van foto’s of video’s. 
 
6. Evaluatie & monitoring
De uitvoering van het communicatieplan kan enkel succesvol zijn als 
de impact ervan gemonitord wordt om te kunnen bijsturen. Zorg dat je 
bijhoudt of de inzet van middelen effect heeft. Bespreek de voortgang 
binnen het bestuur en/of de werkgroep van leden die er mee aan de 
slag zijn. De inzet van digitale middelen (zoals social media) laat zich 
goed meten, net als het websitegebruik (via Google Analytics). Hierbij 
geldt: learning by doing. Het is een kwestie van proberen om te ontdek-
ken wat wel/niet werkt. Indien nodig stuur je bij om de impact van de 
communicatie te vergroten. 

Succes met jullie communicatie- aanpak! Heb je hier nog vragen over? 
Laat het ons weten via info@vitaalverenigen.nl.
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