
Waar gaan we nu over praten?

 Wat willen we?
 Sterker dan anderen
 Wat doen we niet zo 

goed?
 Werkterrein
 Wat is er aan de hand 

in het werkterrein?
 Waar staan we voor?
 Communiceren in het 

werkterrein
 Social Media



Wat willen we eigenlijk ?

 Geef aan wat je wilt en waar je 
naartoe wilt

 Geef aan waar je goed in bent, 
waar je beter in bent dan 
anderen, en waar je niet sterk 
bent

 Bepaal markten, doelgroepen, 
en Jan en Ruud (mensen in je 
doelgroep)

 Stuur in waarden en normen 
(leefstijl)

 Bepaal hoe je je wilt 
positioneren, ten opzichte van 
andere zangkoren en ten 
opzichte van andere, 
concurrerende, activiteiten



Sterker dan anderen

 Waar zijn we goed in?

 Hoe kunnen we leden 
binden en boeien?

 Hoe kunnen we nieuwe 
leden vinden en lid 
maken?

 Denk altijd vanuit de 
prospect/suspects  (het 
nieuwe lid), andere koren

 Onderzoek en vraag, 
projectie werkt meestal 
niet



Wat doen we niet zo goed?

 Welke zaken zijn bij ons niet 
geweldig geregeld ?

 Welke beperkingen levert dat 
op voor de 
beleving van onze leden

 Merken ook prospects en 
suspects het?

 Vanuit jullie zelf
 Vanuit suspect of 

prospect
 Vanuit een 

concurrerend koor

P



Werkterrein

 Wat willen die leden nu 
eigenlijk
 Wat zijn leuke leden en 

waarom?

• Welke leden willen ons 
aanbevelen en waarom?

 Welke groepen onderscheiden 
we binnen de leden?

 Verschillen behoeften per 
groep leden?

 Wie is ons publiek eigenlijk?

 Welke relevante 
ontwikkelingen zien we daar?



Markten of werkterreinen 

 Leden, en binden en 
boeien

 Nieuwe leden 
aantrekken, en binden 
en boeien

 Vrienden van de 
Vereniging vinden, en 
binden en boeien

 Publiek vinden en laten 
terugkomen

 Organisaties vinden 
voor sponsoring

 Voortdurende nieuwe 
leden, vrienden, 
sponsors, publiek



Wat is er aan de hand in het werkterrein

 Steeds oudere mensen
 Koren vergrijzen nog 

sneller
 Economie krimpend, meer 

werkdruk
 Nieuwe genres, repertoire 
 Iedereen barst in zingen 

uit, maar:
 Musicals
 Pop muziek
 Individueel

 Alle verenigingen  hebben 
het moeilijk

 Presentatie belangrijker
 Kritisch op kosten



Waar staan we voor?

 Zakelijk als koor en als 
leden persoonlijk?

 Waarden en normen, 
serieus en gezellig?

 Omvang en ambitie?
 Overleven, fuseren, 

zelfstandig

 Anders dan concurrenten?
 Op welke aspecten

 En hoe gaan we dat nou in 
die markten of 
werkterreinen vertellen?



Communiceren in je werkterrein

 Adverteren
 doelgroepen

 Promotie
 Image
 Doelgroepen

 Public Relations

 Social Media

 Algemeen, uitwerking per 
medium, per doelgroep



Social Media

 Dingen gebeuren
 Gebeuren snel en 

flashy
 Bieden sfeer en 

beleving
 Zijn persoonlijk
 Human Interest
 Kort, we lezen niet
 Beelden zijn 

geschikter
 Kort schrijven wordt 

belangrijker



Social Media

 Web en mail voor 
marktbewerking 
al minder 
effectief

 Te statisch, 
weinig 
dynamisch, 
beetje outdated

 Je moet het wel 
blijven doen en 
aansluiten



Social Media voor Verenigingen

 Zeer geschikt

 Relatief goedkoop
 Snel en makkelijk
 Sterk in sfeer en 

beleving
 Saamhorigheid
 Versterken 

onderlinge band
 Film, geluid en 

tekst
 Overal bereikbaar
 Vrienden van …



Waar kijken ze naar?



Schrijven



Redigeren



Inhoud



Samenvattend

 Maak keuzes en weet wat je 
wilt

 Probeer altijd die keuzes en 
wensen te communiceren in de 
look en feel van je doelgroepen.

 In social media ook nog naar 
het medium toegeschreven

 Wel aandacht voor maar geen 
zorgen over:

 Kwaliteit schrijven
 Kwaliteit foto’s
 Privacy
 Controle


