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#1
Communicatie gaat niet over 

wat je wil vertellen, maar over 
wie je wil bereiken 



#2
Wie iedereen wil bereiken, 

bereikt niemand



#3
Iedereen is anders



Wie wil je bereiken?



nieuw vs. bestaand publiek

specieke communicatie

organisator

nieuw
publiek

bestaand
publiek

specifieke communicatie

algemene communicatie occasioneel
publiek



# 4 
Ken je publiek



2013





2013



Welke dekenale kerk? 



#5
Eén algemene boodschap 

volstaat niet langer











#6
Je kan niet naar iedereen een 

individuele brief sturen





#7
Verzamel data !



I.
eigen publieksdata



CRM is een bedrijfsstrategie die 
gebaseerd is op klantinzicht en zich 

richt op het realiseren van duurzame 
relaties met bezoekers door middel 

van waardecreatie.

Get connected - Pieter de Rooij





Strategische keuzes: publieksontwikkeling 



Wanneer gebruiken we CRM? 

Klantwaarde obv 
bezoekfrequentie

houding t.ov. podiumkunstbezoek

Hoog

Laag

Negatief Positief

Ongeïnteresseerde bezoeker
BETREKKEN

Ongeïnteresseerde niet-bezoeker
VERMIJDEN

Geïnteresseerde niet-bezoeker
ACTIVEREN

Kernpubliek
BEHOUDEN

Participant
ONTWIKKELEN

Passant
ONTWIKKELEN

Bron: get 
connected, CRM 
in de cultuursector 



RFM
BUITENWERELD BINNENWERELD



Denk in driehoeken

AANDEEL IN PUBLIEK OMZET







II. 
algemene publieksdata



SEGMENTEREN





Geografie

Demografie

Psychografie

Participatiegedrag



GEOGRAFISCH

© Willem Wijgers



DEMOGRAFISCH



PARTICIPATIEGEDRAG

54%

20%



#8
Denk altijd aan de kat





PSYCHOGRAFISCH











Aandacht 
trekken

info kaart 
kopen/ 
reserveren

preconsumpti
e

act. zelf Post-consum
ptie 
(evaluatie)

contact 
onderhouden 

massamedia

jaarbrochure

eigen website

app

social media

direct mail

e-nieuwsbrief

klantenservic
e

Locatie zelf 



Wanneer communiceren? 

Comm
unicat

ie

evenement

Communicatie

evenement



#9
Communicatie is een snoepkraam









#10
 klantengroepen zijn 

geen doelgroepen



#11
 maak een stappenplan



Stap 1: Doelstellingen bepalen 
> Wie wil je bereiken?
> Wat wil je bij deze doelgroep bereiken?
> Waarom wil je deze mensen bereiken?
    (opdracht  - subsidies - meer tickets – stakeholders …)



Stap 2: Heb je data?
> Indien niet, hoe verzamelen?
> Methodieken om data te verzamelen: CRM, 
kwalitatieve en/of kwantitatieve bevragingen, 
nieuwsbrieven, social media



Stap 3: Aanpak bepalen
> Inhoudelijk: kiezen voor segmentatie 
    en/of persona’s
> Welke werkvorm?
> Aandachtspunten: wie betrekken?
> Draagvlak binnen het team!



Stap 4
Integreren van segmentatie en/of persona’s 
in je communicatiestrategie



Stap 5: Evalueren en bijsturen



#12
 denk altijd aan de privacy



reclame





GDPR - toelaatbaarheid

GEEN verwerking van persoonsgegevens
• TENZIJ wettelijke gronden
• algemeen belang: bv. politie
• vitaal belang: dringende medische reden
• wettelijke verplichting: opgelegd bij wet, bv. in functie van 

subsidieverplichtingen
• gerechtvaardigd belang: i.f.v. doelstellingen organisatie, ENKEL indien 

zwaarder wegend dan belang en rechten van betrokkene
• contract: overeenkomst met betrokkene, bv. aankoop, lidmaatschap
• ondubbelzinnige toestemming

• Min. 1 wettelijke grond moet aanwezig zijn



GDPR - principes

Kernprincipes:
• legaliteit
• proportionaliteit / opslagbeperking
• doelbinding
• juistheid
• integriteit & vertrouwelijkheid
• transparantie
• accountability: geen aangifte vooraf









Vragen?



toon@publiq.be
davy@publiq.be

mailto:toon@publiq.be
mailto:davy@publiq.be

