
EFFECTIEVE CAMPAGNES



Programma  

15.00: Opening
15.15: Deel 1 - Analyse eigen campagnes
16.00: Deel 2 - De voorwaarden bij campagne voeren

16.45: Pauze & eten

17.45 Deel 3 - De kernboodschap en het verhaal
18.30  Deel 4 - Samenwerken met de media
18.50: Afsluiting
19.00 Einde



Wat kenmerkt een campagne

■ Duidelijk doel & handelingsperspectief
■ Strategische koers
■ Specifiek thema
■ Voor een groot publiek
■ Verschillende campagne-onderdelen en tools
■ Is gebonden aan een bepaalde periode



Deel 1 Analyse eigen werk

In groepjes van 5: 

■ Vertel aan je groepsgenoten welke 
campagne/activiteit je hebt meegenomen

■ Wat maakte dat die campagne succesvol was? 
■ Wat was het resultaat ervan? 

Na alle verhalen: definieer per groepje een aantal 
factoren voor succes van een campagne.



https://www.youtube.com/watch?v=LiWlvBro9eI


Reflectie

■ Wat heb je gezien?
■ Wat vind je ervan?



Deel 2: Elementen van een campagne

■ Duidelijk doel & handelingsperspectief

■ Strategische koers
■ Specifiek thema
■ Voor een groot publiek
■ Verschillende campagne-onderdelen en tools
■ Is gebonden aan een bepaalde periode



Strategische koers: over nagedacht? 
Aan welke systemische verandering levert jouw activiteit 
uiteindelijk een bijdrage?
Wat wil jij bereiken? 
Welke doelstelling stel je voorop?

Beinvloeden van: 
- Gedrag/meningen van individuele mensen

Of: Beleid & wetgeving
- Politieke agenda
- Handelen van organisaties, publieke sector of 

bedrijfsleven?



Uitgangspunten bij campagne voeren

- Identiteit
- Communicatiestijl 
- Samenwerken of alleen 



Identiteit: wat verwachten mensen van je?



Communicatiestijl en tone of voice 



Samenwerken of alleen? 



Voorbeeld uit de praktijk 11.11.11



Doelstelling 11.11.11

Draagvlak opbouwen om 
beleidsmakers aan te zetten tot 

structurele veranderingen ten bate 
van het Zuiden



Migratiecampagne 



Klimaatcampagne



Strategische afwegingen klimaatcampagne

Van basisschool tot in het 
Parlement



Strategische afwegingen klimaatcampagne

Ga je voor het ‘brede publiek’ werken 
of selecteer 

je specifieke doelgroepen?



Kenmerkende 11.11.11. aanpak op 3 niveaus

● Politiek
● Sensibiliserend
● Fondsenwervend



Samenwerken

Bouw een 
partnerschap op met gelijkgezinde 

partners

en werk met ambassadeurs 
(BV’s/BN’ers)







POTJEBUUR

https://www.youtube.com/watch?v=XZYUpXEsLMU&list=PLaIytAPyZXkPS7SI_gdKNhwbP_40W-OS0&index=4


DEEL 3: Jouw kernboodschap

Opdracht beschrijf in 1 zin: 
● Wat is jouw kernboodschap? 
● Kun je dat ook in een slogan of pakkende 

tekst veranderen? 

Bespreek met je buurman/buurvrouw. Kom je samen 
tot een mooie zin? Of ben je al tevreden?



Uitgangspunten campagne boodschappen 11.11.11

Een complex dossier vertalen naar een beknopte, 
sterke

boodschap 
en een aansprekende 

beeld 



Boodschap klimaatcampagne 11.11.11



Boodschap oudere campagnes 11.11.11



Boodschap arbeidscampagne 11.11.11



Testfase

Ga met concept versies van je boodschap 
op pad en probeer ze uit bij het 
doelpubliek:
● Kijk hoe de boodschap overkomt
● Vraag of en hoe mensen de boodschap 

begrijpen 



Het verhaal

https://youtu.be/cPBdZOvkPLk


Overwegingen

● Wat is het verhaal?
● Wie is de held/heldin? (hoofdpersoon)
● Wie roep je op waartoe: call to action



Beeldgebruik 

In groepjes van 5: 
Kies een foto die jouw kernboodschap het 
beste ondersteunt. Bespreek in jouw 
groepje: 
● Waarom deze foto?
● Wat  kun je zeggen over jullie 

communicatiestijl en identiteit? 
● Is je groepje het ermee eens?



Hoe zorg je dat iedereen meedoet?



Hoe zorg je dat iedereen meedoet?

● Toon ‘mensen’
● Vertel ‘verhalen’



Hoe zorg je dat iedereen meedoet?

● Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
mensen mee aan de slag gaan

● Zorg voor een: 
ACTIEMODEL, bijvoorbeeld:
➢ Teken een petitie
➢ Zing een lied
➢ Draag een badge
➢ etc



Lied om te zingen



Petitie om te tekenen



Plaatje om mee rond te fietsen



Affiche om op te hangen



https://www.facebook.com/www11be/videos
/10159435818080532/?v=1015943581808053
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https://www.facebook.com/www11be/videos/10159435818080532/?v=10159435818080532
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Samenvattend

● Wat vraag je van de mensen? 
● Hoe kunnen ze meedoen?

■ Financieel steunen
■ Zelf fondsenwerven
■ Petitie
■ Een symbolische daad
■ Een actie organiseren

● Van laagdrempelige tot meer veeleisende 
modellen



Publiek en team

● Vermijd ‘preken voor eigen parochie’
● Maak van je sympathisanten je beste 

ambassadeurs



Campagne structuur

● Plannen, faseren en stapsgewijs opbouwen
(spanningsboog) 

● Maar ook improviseren en inspelen op 
opportuniteiten



De kracht van het getal

● Meet je resultaten
● Toon je draagvlak
● Communiceer je resultaten



Deel 4: Samenwerken met de media

● Journalist
● Waarde
● Landschap
● Toegang
● Haakjes &

Quotes



Journalisten benaderen 3 regels

Weet wie je benadert 
met welk thema

Praat met hem/haar over 
specialisme

Investeer in de relatie 
(lange termijn samenwerking)



Nieuwswaarde

● Actueel
● Urgent
● Relevant
● Bijzonder
● Conflict



Media landschap

● Social media
● Online media
● Kranten
● Bladen
● Radio
● TV



Haakjes & Quotes



Toegang

Afwijkend

In 
discours

RelevantWaar

I: Aan welke discours doe je mee?
(wees specifiek)

R: Wat geeft jou het recht om mee te 
doen aan dit discours? Wat is jouw 
visie op het discours?

W: Waar vindt het discours plaats? 
Waar komt het tot leven?
(Naam van de platforms online en 
offline)

Uitdaging
A: Vindt creatieve manieren om jouw 
plek in het debat in te nemen 
(producten, diensten, video’s, events. 
etc


