Doeltreffende PR
& communicatie
Public Relations
PR is een geheel van acties die
op elkaar zijn afgestemd om
het juiste publiek op het juiste
moment te ‘vangen’.
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Het kweken van
begrip bij de
ontvanger.

Pr is stelselmatig:
communicatie-uitingen zijn
goed voorbereid, gepland,
en met de doelgroep en de
locaties waar de doelgroep
komt voor ogen.

Pr is wederzijds:
Jij stuurt iets uit,
en... men komt!

ik lees hier
een interessant
achtergrond artikel
over museum x.

ik zie op
facebook dat ze
meedoen aan de
museumnacht.
zullen we daar
naar toe?

Eerst op orde:
Missie

Interne communicatie

Maak een

Doel:
Informeren personeel,
freelancers, vrijwilligers,
bestuursleden etc.
• Betrokkenheid vergroten
• Uitleggen wat je doet
en voor wie
• Aangename werksfeer en binden van
je harde kern

missie:

•

een beschrijving van
het bestaansrecht en
de visie op wat het
museum is en doet.

wat willen
we als museum
bereiken?
wie
zijn wij?

Bedenk dat interne
communicatie iets anders
is dan de communicatie
naar buiten!

waar staat
het museum
voor?
Een goede
missie is inspirerend
en innovatief. En is
bovendien duidelijk en
makkelijk te onthouden
en uit te dragen.

hé, die cirkel
met die x zie ik zo
vaak voorbijkomen.
hebben die niet
altijd van die leuke
tentoonstellingen?

dit lijkt
me een leuk
museum!

Een goede
missie maakt
het voor de bezoeker
makkelijk om te
snappen wie je bent.

Een huisstijl is
de visuele identiteit
van je museum:
wat straal je uit?
BEZOEKERS

Tip
Doe eens een test
onder je publiek:
jij weet waar je voor staat
(missie), maar hoe denkt
het publiek over jou
(imago)? Is dat hetzelfde?
Als dit niet zo is:
werk aan de winkel!

Extern
Voor wie doe je het?
Verdeel je klanten in doelgroepen.
Zie het publiek voor je dat je in het
museum verwacht of dat je naar het
museum wil krijgen. Wat zoeken

ik wil
kunnen rennen
en dingen kunnen
aanraken!

ze bij jou, wat is hun motief?

Kleurplaat
of speurtocht

ik wil graag
bordjes met uitleg
bij de voorwerpen
en een boekje met
achtergrond
informatie.

Deel de
groepen in op
grond van gelijke
interesses.

FLOOR

Geef iedere
doelgroep een eigen
gezicht door er een

fictief persoon

Krant of
folder

op te plakken.

ELS

Zo kan je
wanneer je een
tentoonstelling
ontwerpt of
een foldertekst
schrijft steeds
bedenken:

Is dit iets
voor Els?

Voelt
Imro zich
aangesproken?

Social
Media

ik wil graag
een audiotoer of een
handige app voor
mijn mobiel.

Hoe zorgen
we dat Floor
het ook leuk
vindt?

IMRO
Als je weet wie je
potentiële bezoekers zijn,
bereik je, door de goede tone
of voice in het medium dat
het beste past, je publiek!

Attention

The art of relevance
Wees relevant,
laat zien dat je
er toe doet, dat
er bij jou iets
heel speciaals
te beleven valt!

Probeer via de

Trek de
aandacht

AIDA-formule

mensen te
bewegen:

wat fijn!
ik kan er met mijn
museumjaarkaart
naar binnen...
Action

A

Schets simpel
wat ze moeten
doen om jou te
bezoeken.

...en vanaf
het station is het
maar 2 minuten
lopen.

A

+
Interest

hé dit is
leuk! dit spreek
me erg aan!
wat een
interessant verhaal!
en dat daar nog
zoveel van te zien is!
dat wist ik
helemaal niet.

zorg dat ze
doorlezen, en
geïnteresseerd
zijn in ‘What’s
in it for me’?

I
=

Desire

Nu willen ze
nog maar 1 ding:
naar jou toe!

D

misschien
moet ik ook eens
denken aan:
een nieuwsbrief,
advertentie,
lezingen of
cursussen.

hoe moest
je ook alweer
een bericht op
de website
hmmm... toevoegen?
die poster
heeft hier
niet lang
gehangen.

Communicatie uitingen
Folder
Je bepaalt zelf
inhoud, vorm/vormgeving, distributie,
oplage, tone of voice.

+

Arbeidsintensief,
duur en het effect
is moeilijk te meten,
tenzij er een kortingsbon in zit.

Social Media

Website

-

met de bon
uit deze folder
krijg ik korting.
die ga ik zeker
gebruiken!

Poster
Opvallende
aandachtstrekker,
je bepaalt inhoud,
vorm, hangplekken,
oplage van de poster

Effect is moeilijk
meetbaar en vaak
beperkte levensduur.

Tip

+

-

Beheer en onderhoud vergen kennis,
bezoeker van de
website is onbekend,
hij zoekt wel met gerichte belangstelling

Iets posten betekent
ook daarna reageren
op je volgers:
in goed Nederlands,
en snel.

-

wauw! al
30 reacties op
mijn facebook
post. ik moet
maar wel snel
antwoorden.

+

Een perbericht geeft informatie
over een tentoonstelling of
activiteit. Je schrijft
het persbericht
voor de journalist.
Vermeld de
datum van
verzenden

Groot bereik in 1 x,
goedkoop, snel
reageren op bepaalde
ontwikkelingen.

Vergeet
niet je logo
en adresgegevens!

PERSBERICHT
Wat, wie,
waar, wanneer
en waarom in
titel en lead

Actief en
wervend
taalgebruik

-

JOURNALIST

OPENING TENTOONSTELLING
MUSEUM X OP DONDERDAG
24 SEPTEMBER

Actualiteit
en objectief
Geen wij
en u in een
persbericht!

-

+

Hoe meer persoonlijke zorg en aandacht
voor de bezoekers, hoe hoger de score op
klantvriendelijkheid.

Persbericht

Oprolbaar:
kort en bondig.
Geen verslagen,
maar nieuws!

+

In eigen beheer, je
bepaalt de inhoud,
snelle informatievoorziening

In eigen beheer, je
bepaalt de inhoud,
gratis, makkelijk te
onderhouden, snelle
informatievoorziening

Maximaal
1 A4tje

Je hebt weinig
invloed op het
plaatsen, en het
effect is moeilijk
te meten.

Denk aan
praktische zaken
onderaan bij elkaar:
telnummer en mailadres
(vermeld de persoon
met wie de redactie
contact krijgt)

Voor een goed plan werk
je vooruit in
de volgende stappen:
1

ja, duidelijk,
maar wat ga
ik nu doen?

2
3
4
5
6
7

zie je wel dat
goeie communicatie
echt werkt!

Is intern voldoende duide
lijk wat je museum voor
nieuwe activiteit brengt en
waarom?
Heb je je doelgroepen go
ed in beeld?

Aan wie ga je welke (bond

ige!) boodschap vertellen?

Welk medium past daar het

beste bij?
Bereik je daarmee de doelg
roep voldoende, en heb
je genoeg handjes in huis
voor de pr-activiteiten?
Heb je mooi beeldmateriaa
l en achtergrondinfo
compleet?
Zijn er nog doelgroepen die
nu niet voldoende
komen, maar waar jij wel iet
s moois voor hebt?
(dan terug naar 3, 4 en 5)

8

Maak een overzicht van de
kosten van al je
PR-activiteiten

9

Plan je activiteiten in een
tijdschema en vermeld
wie wanneer wat doet

10 Evalueer na afloop welke
activit

eiten welk effect
hadden, zodat je plan bij een
volgende tentoonstelling of evenement nog
weer beter inzetbaar is!
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