


Track communications - DVDV 2019
● WELKOM!
● Wie zijn wij?
● Waarom zijn jullie hier?





Verwachtingen & doel vandaag?



Pitch moment!



Algemeen

● Pitch: belangrijk om je verhaal én doelgroep te kennen (wie is het?)
● Niet meer zeggen: het grootste geheim van Vlaanderen
● Visibiliteit projecten/verhaal

○  eigen afdeling - events - partners - stakeholders

● Strategie
● Communicatieplan en keuze kanalen (18-40j + de rest)





Customer Journey (kandidaat-leden)



Stakeholdersmap



Waarom huisstijl/ ‘Corporate identity’?
Waarom?

● Uniforme wijze naar buiten treden
● Krachtige marketingtool- vergroot zichtbaarheid organisatie  & haar impact

3 elementen

● Grafische vormgeving, 
● Communicatie en 
● Gedrag van leden



Huisstijl - Cheat slide
Logo

Tagline = “Global Leadership of Active Citizens” 

Slogan =  “Be Better™” 

ALTIJD 
● 2 delen: woordmerk “JCI” 

& “JCI shield icoon”
● Primair kleur

Lettertype

Kleuren

Meer weten & Templates? JCI.cc   &      jcivlaanderen.be> Voor leden> Huisstijl Toolkits



Beetje SM is okay



DM’s kunnen JCI Vlaanderen voeden!



Sociale media
● Moet ik daar tijd in steken???
● Spoiler alert: JA!
● Maar eerst: enkele cijfers...



Bron: Costo.com (2018)



Bron: Costo.com (2018)



Sociale media
● Welke sociale media? Facebook en Linkedin
● Hoe dit beheren? Hootsuite of plannen in SM (voorbeeld AV 20/09)
● Kort/bondig en verwijzen naar *website* *video* *...*
● Teveel = teveel
● Kijk naar wat werkt/wat niet (cijfers)
● Bedrijfspagina’s!
● Is iedereen van JCI op sociale media? (volg elkaar!)
● Inchecken en taggen



Praktijkvoorbeeld



De pers controleert het verstandInterne vs externe communicatie



Interne vs externe communicatie
● Wie gebruikt welke tools?
● Moet ik daar tijd in steken???
● Intern: leden, senatoren, kandidaat-leden
● Extern: partners, geïnteresseerden, andere afdelingen, stakeholders 

(Stad/gemeente, andere vzw’s,...)
● Intern of extern = ambassadeurs
● Website en andere tool à jour houden
● Stel een SMC - DM aan
● Verdeel de taken!



Tools: Intern vs extern



Tools: Intern vs extern



Praktijkvoorbeeld



De pers controleert het verstand



Pers
● is da waar?
● Komkommertijd (aankondiging nieuwe rvb + voorzitter)
● Prime Time: meerwaarde regio?
● De pers is lui
● Goed persbericht
● Lokale perslijst
● Schakel jouw stad/gemeente in
● Voorbeeld sterk artikel!! check template website JCI Vlaanderen! hoe 

maak je dit!?



Praktijkvoorbeeld



Praktijkvoorbeeld



Video killed the radio star



Video

● 80% van het globale internetverkeer zal in 2019 bestaan uit video content.
● 85% van de bedrijven zien online video content als een belangrijk onderdeel van 

hun marketingstrategie.
● 85% van de klanten (of toekomstige leden) zou graag meer online video content 

zien van merken en bedrijven die ze volgen of interessant vinden.
● 32% van Generatie Z (1992 - heden) kijkt meer dan 1 uur online video content per 

dag!

Bron: de marketingafdeling.be



Video

● Overal integreerbaar op sociale media en website
● Professioneel vs (eigen) app
● Apps: Click, Inshot (gratis)
● Keep it Short and Simple
● Spoiler alert: Gebruik ook de videos die JCI reeds heeft! (waar kunnen ze dit 

vinden!??)
● Filmpje Valère



Video

http://www.youtube.com/watch?v=T-6g9ZFoNh4


Video

http://www.youtube.com/watch?v=TKLGvBi26E0


Video

http://www.youtube.com/watch?v=4rdowaM7sUM


Video

http://www.youtube.com/watch?v=tcNb3FK4eLs


Verder opleidingen binnen TIF over communicatie?
● 1+1 = 3 (Netwerken)
● Omgaan met de pers
● JCI Effective Communications (4 modules)
● JCI Presenter
● KMO Branding
● Let’s pitch (in ontwikkeling)
● Netwerk slimmer met Linkedin
● Personal Branding (2 types)
● Speed Beep
● Uw online merk versterken



8 Take-Aways
1. Visibiliteit
2. Herkenning
3. Goed voor ledenwerving en partners
4. Professionele uitstraling
5. Bekendheid bij de bevolking - stakeholders - ...
6. Mediatool om je afdeling en commissie in de kijker te zetten
7. Meer bezoekers op evenementen creëren
8. Beter terugvinden op het net





Ons Advies voor Next Steps?
Evalueer huidige platformen & berichten: ‘facts & figures?’

Stel het profiel op van je doelgroep(en)

Bepaal focus: welke platformen & welke boodschap?

Stel communicatieplan op, ! betrek alle leden, iedereen is ambassadeur 

Voer uit & evalueer

Stuur bij

Vooral: JUST DO IT



OF...

zijn er nog vragen? :-)



Hulplijn nodig?

pr@jcivlaanderen.be



Bezin eer je begint!












