
COMMUNICATIESTRATEGIE OP 1 BLAD
WETEN WAAROM JE WAT, TEGEN WIE, OP WELK MOMENT, OP WELKE MANIER, EN VIA WELK KANAAL VERTELT

DOELSTELLINGEN
WAAROM

• Je communicatiestrategie maakt de vertaalslag 
van je algemene strategie naar je doelgroep. 
Het startpunt? Je missie en visie

• Wat wil je bereiken met je communicatie?
• Vaak gaat het om gedragsverandering: je wil je 

doelgroep iets laten doen (Groot of klein. Bvb.
van mening veranderen over iets/jou, een gift 
doen, lid worden, …)

DOELGROEPEN
TEGEN WIE

POSITIONERING
OP WELKE MANIER

(KERN)BOODSCHAPPEN
WAT

• Aanbod 
• Contentplan
• Kernboodschappen die we overal hergebruiken
• Bedoeld als trigger voor gedrag
• CTA is cruciaal
• USP’s van je aanbod

➔ Je moet iets te vertellen hebben, maar voor je je 
boodschap kiest, luister je naar je doelgroep

• Ontwikkel een beperkt aantal persona’s
• Communicatie start met luisteren naar hun 

behoeftes

• Journey (eigen perspectief): waar zit de klant in mijn 
funnel, welke soort informatie is relevant

• MoTs (perspectief van de klant): Elk moment dat een 
klant in aanraking komt met je product, is een moment 
van waarheid waarbij de klant zijn mening kan vormen 
of bijstellen

• Externe triggers vb. 1 sept, eindejaarsperiode, 
actualiteit, dag van de…, …

JOURNEYS
OP WELK MOMENT

Sterk bepaald door je merkpositionering: Wie ben je, waar 
sta je voor, hoe onderscheid je je van de anderen

• (Visuele) identiteit
• Tone of voice
• Intern en extern
• Geschreven en gesproken
• àlle kanalen (ook je medewerkers zijn een kanaal)

➔ Bvb. activerend, zacht, open, de expert, uitdagend, 
verbindend, cynisch, …

KANALEN
VIA WELK KANAAL

= conversie

• Kies je kanaal en format ifv je 
boodschap, je doelgroep, het doel van 
je communicatie 

• Pas je tone of voice aan ifv je kanaal 
(een nieuwsbrief is geen Instagram 
post)

• Maak idealiter een kanalenstrategie, 
en hou je daaraan. Zo hou je het 
overzichtelijk, voor jezelf èn voor je 
doelgroep


