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Meer weten over communicatie voor jouw initiatief? 
Wij kunnen je helpen! Kijk voor meer informatie op 
www.leefbaarheidsalliantie.nl

http://www.leefbaarheidsalliantie.nl 


INLEIDING

Creatieve communicatie is een goede manier om jouw initiatief of activiteit 
aandacht te geven, OF mensen te activeren voor jouw doel. Maar wat komt 
er allemaal bij kijken?

In dit werkboek leren wij jou de basisskills die jij nodig hebt om de com-
municatie van jouw project naar het volgende niveau te tillen. We kijken 
naar communicatie, marketing en het verschil er tussen. Ook stellen we een 
communicatieplan op, inspireren wij jou met pakkende voorbeelden en ga 
je aan de slag met jouw eigen creatieve campagne.

Creatieve communicatie kent geen spelregels, gebruik dit werkboek dus 
vooral als een ondersteunende tool, maar voel je niet verplicht om het stap 
voor stap te doen. Wij willen jou in jouw eigen kracht zetten om het beste 
uit jouw communicatie te halen!

Marijke Pomstra
Marketing & Social Media

m.pomstra@spectrumelan.nl 

Daniëlle Spierings
Adviseur & onderzoeker 
social impact

d.spierings@spectrumelan.nl 

Dit werkboek is onderdeel van de training ‘Creatief met communicatie’. 
Je kunt je kosteloos inschrijven voor deze training op 
Leefbaarheidsalliantie.nl. De training wordt zowel ‘live’ als online gegeven. 

Geen training gepland of geschikte datum? Neem dan contact op met 
Daniëlle of Marijke.  

http://Leefbaarheidsalliantie.nl


‘Marketing is no 
longer about the 
products that you 
make, but about 
the stories that 
you tell.’

- Seth Godin



Jouw doelen
Je hebt het meeste plezier van deze cursus en dit werkboek als 

je helder voor ogen hebt wat jouw doelen zijn. 

Beantwoord kort voor jezelf de volgende vragen: 
Wat zijn je uitdagingen op het gebied van communicatie? Wat 
kan er volgens jou creatiever? Wat mist er nu? Waarom wil je 

hiermee aan de slag? En wat hoop je te bereiken? 



Eerst even terug 
naar de basis

HOOFDSTUK 1



The Golden Circle
“Iedereen weet WAT hij doet. 100%. 
Een deel daarvan weet HOE ze het 
doen. Hun unieke waardepropositie, 
hun innoverende proces of unique 
selling point. Maar heel weinig men-
sen en organisaties weten WAAROM 
ze doen wat ze doen. 



THE GOLDEN CIRCLE
SIMON SINEK

Wat doe je?

Hoe doe je dat?

Waarom doe je dat

“Communiceer andersom:
van binnen naar buiten”

“Iedereen weet WAT hij doet. 100%. Een deel daarvan weet 
HOE ze het doen. Hun unieke waardepropositie, hun innove-
rende proces of unique selling point. Maar heel weinig mensen 
en organisaties weten WAAROM ze doen wat ze doen. En met 
WAAROM bedoel ik niet om winst te maken. Winst maken is 
een resultaat. Met WAAROM bedoel ik: Waar geloof je in? Wat 
is je overtuiging? Waarom kom elke ochtend je bed uit? En 
waarom is dat belangrijk voor anderen? Het meest opvallende. 
Iedereen denkt, doet en communiceert van het meest concre-
te naar het meest abstracte: Van buiten naar binnen. Maar 
degene die weten te inspireren en anderen in beweging te 
krijgen, doen dit andersom: Van binnen naar buiten.”

WAT?



Jouw WAAROM?!
WAAROM doe jij eigenlijk WAT je doet? Begin met wat je doet 

en hoe je dat precies doet. Formuleer daarna jouw waarom. 

Wat doe je?

Hoe doe je dat?

Waarom doe je wat je doet? 



Hoe creëer je een 
ervaring? 
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De Experience 
Economy

Bedrijven gebruiken ervaringen en indrukken 
om ervoor te zorgen dat jij hun product 
onthoud. Je onthoud dus niet de specificaties 
van het product, maar het gevoel dat het je 
heeft gegeven. 



Het brand-experience model van Pine en Gilmore 
identificeert een viertal domeinen voor het ontwikkelen 
van een (merk)belevingswereld. Voor het rangschikken 
van belevingen onderscheiden Pine en Gilmore twee 
dimensies (actief versus passief en ‘absorption’ versus 
‘immersion’) die, met elkaar gecombineerd, leiden 
tot vier domeinen (entertainment, educatie, esthetiek 
en ‘ontsnapping’).

DE EXPERIENCE ECONOMY
PINE & GILMORE WAT?

De experience economy is 
een nieuwe tijd in de 
economie. Bedrijven 
moeten vooral focussen 
op een onvergetelijke 
ervaring, in plaats van de 
producten/diensten zelf. 
De marketing focust zich 
dus op herinnereringen.

PASSIEF
ACTIEF

BERGBEKLIMMEN
GAMEN
CASINO’S

BIOSCOOP
TENTOONSTELLING

CONCERTEN

PRETPARKEN
RITUALS

RIJKSMUSEUM

ZELFONTPLOOIING
KENNISVERRIJKING
EDUCATIE
LEZINGEN EN WORKSHOPS

ONTVANGEN

MARKETING
GOUD

DEELNEMEN

VERMAAK

HOE ZIET
HET ERUIT

ONDERWIJS

ONTSNAPPING



Jouw ervaring
Wat was jouw laatste onvergetelijke marketingervaring? 
Beschrijf deze eens. Gebruik hierbij de 4 velden van de 

experience economy. 



Hoe bedenk je 
een creatieve 
campagne?  
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- Stel je oordeel uit

- Kwantiteit boven kwaliteit

- Lift mee op ideeën van anderen

- Geef extra aandacht aan naïeve ideeën

- Toon lef!

SPELREGELS 
CREATIEF DENKEN



Wat doe je?

Hoe doe je dat?

Waarom doe je dat

START

1.
Zorg ervoor dat jouw 

boodschap van jouw ini-

tiatief kraakhelder is. Dit 

kun je doen door jouw 

‘waarom’ in kaart te bren-

gen. Gebruik hiervoor de 

‘Golden Circle’, eerder 

genoemd in dit werkboek. 

Voor meer verfijning op 

jouw boodschap neem 

ook eens een kijkje in het 

basis werkboek.  

2.

PASSIEF
ACTIEF

ONTVANGEN

MARKETING
GOUD

DEELNEMEN

VERMAAK

HOE ZIET
HET ERUIT

ONDERWIJS

ONTSNAPPING

Routekaart creatief ontwerpen
Deze routekaart geeft je een overzicht van welke (grote) stappen je moet nemen om een creatief campagne idee te bedenken en 

uit te voeren. In dit werkboek kun je oefeningen vinden die je helpen om deze stappen te maken. 

Uitvoeren 
dat idee! 

Begin met brainstormen! Of je ideeën rea-

listisch zijn is niet van belang, denk zo gek, 

groots en bizar als je zelf wil. 

Om ervoor te zorgen dat je marketing goud 

treft, denk bij het brainstorme ook aan de 4 

kwadranten van de experience economy.

Tijdens de training helpen we met verschil-

lende technieken voor creatief denken. Je 

kunt je daarnaast ook aanmelden voor 

een cursus creatief denken. 

3.
Back to reality! Volg het stappen-

plan in de pagina’s verderop om 

jouw idee uitvoerbaar te maken. 

Heb je meer hulp nodig? Kijk dan 

ook even naar het werkboek social 

media en naar de andere materia-
len op leefbaarheidsalliantie.nl

https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/post/werkboek-marketing-communicatie
https://www.spectrumelan.nl/onze-diensten/trainingen-en-workshops/creatief-denken
https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/post/werkboek-sociale-media
https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/post/werkboek-sociale-media
https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/


“I daresay you 
haven’t had much 
practice, I always 
did it for half-an-
hour a day. Why, 
sometimes I’ve 
believed as many as 
six impossible things 
before breakfast.”

- Lewis Carrol



4 creatieve vormen
Bekijk de voorbeelden (in de training) en zoek eventueel nog op 

‘guerilla marketing’ voor meer inspiratie. Welke makkelijke en 
creatieve manieren kun je gebruiken voor jouw boodschap? 
Bedenk 4 ideeën. Let op: Het hoeft niet realistisch te zijn, we gaan het     

beste idee verder uitwerken. 

1

2

3

4



Jouw beste idee
Kies je beste idee uit de vier. Meestal is dit het idee waar je me-
teen energie van krijgt en goed past bij (de identiteit) van jouw 
initiatief. Probeer nu jouw idee om te buigen naar een concept 
dat je in de realiteit kunt toepassen. Hoe kan jouw idee in het 

echt? Tijdens de training helpen we je een handje. 



Jouw idee
uitwerken
Het hebben van een idee is een geweldige eerste 
stap, maar van een idee moet je naar een plan, 
dat realistisch en betaalbaar is. Daarom gaan we 
jouw beste idee uitwerken tot een plan, zodat 
jouw creatieve marketing meteen uitgevoerd 
kan worden!



Wat heb je nodig?
Moet je materialen ontwerpen, teksten schrijven,  of misschien 

wel iets nieuws aanschaffen? Schrijf hier op wat je moet regelen 
voor jouw campagne.

Waar ga je het doen?
Waar komen veel mensen van jouw doelgroep jouw campagne 
tegen? In jouw dorps- of buurthuis, of misschien in het winkel-
centrum. Als je op een openbare locatie gaat werken, moet je 

wellicht een vergunning aanvragen. Waar ga jij jouw campagne 
uitvoeren en moet je daar nog iets voor regelen?



Welke teksten ga je 
gebruiken?

Ga je visueel communiceren of heb je ook geschreven tekst no-
dig? Kan men bijvoorbeeld ergens meer uitleg vinden op een 

website? Schrijf hieronder vast alle tekst die jij meeneemt in je 
campagne.

Waar ga je het delen?
Gebruik een speciale hashtag of deel foto’s op je eigen kanalen 
om jouw campagne nog meer aandacht te geven. Welke media 

ga jij inzetten?



Zakelijk tekenen
Om mensen te laten zien wat je gaat doen en stakeholders of 
investeerders enthousiast te maken voor jouw plannen, moet je 
vanaf het begin af aan al visueel gaan werken. Je hebt nu een he-
leboel opgeschreven over jouw campagne, maar nu is het tijd om 
hem ook te gaan tekenen!

“Maar ik kan helemaal niet tekenen!” hoor ik nu sommigen den-
ken, maar dat is niet waar. Iedereen kan leren tekenen, het hoeft 
niet mooi of perfect te zijn om een impact te hebben.

Kijk eens naar deze voorbeelden van onze lessen ‘zakelijk teke-
nen’ en uit het boek ‘the back of the napkin’ 

Het tekenen van personen



Visuele bouwstenen

Timelines



Een situatie tekenen



Oefenen maar!
Probeer eens jouw campagne uit te tekenen, kun je het met deze tekeningen uitleggen aan jouw vrijwilligers of stakeholders? 

Welke onderdelen snappen ze niet? Hoe kun je dat veranderen?



Je bent er
klaar voor!

We hebben nu van A tot Z besproken 
wat er nodig is voor een creatieve 
campagne en als het goed is heb je 
een realistisch idee neergezet. 
Nu is het tijd om deze ook echt in de 
praktijk te gaan brengen. 

Wil je jouw campagne met ons 

delen?

Tag dan de Leefbaarheidsalliantie 
Gelderland in jouw sociale media
berichten, of stuur ons een berichtje!

‘Every act 
of commu-
nication is 
a miracle of 
translation’

- Ken Liu

Meer weten over (creatieve) communicatie? 

Onze adviseurs staan voor je klaar. Boek een van 

onze webinars of bekijk al onze werkboeken!

 

Vind al ons aanbod op 

www.leefbaarheidsalliantie.nl

?

http://www.leefbaarheidsalliantie.nl
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