
Pak de reiziger
Flyeren is een effectief middel 

om uw goede doel of evenement 

onder de aandacht te brengen. 

Hierbij is de locatie zeker van 

belang. Als u nu kiest voor een 

plek waar dagelijks duizenden 

mensen komen van verschillen-

de leeftijden, bereikt u meteen 

veel nieuwe potentiële dona-

teurs of bezoekers. Een trein-

station is zo’n plek. Om daar te 

mogen flyeren heeft u wel een 

vergunning nodig (zie opstati-

ons.nl). Bovendien betaalt u een 

tarief, dat afhankelijk is van het 

aantal reizigers per dag. Hieron-

der vindt u de tarieven van de 

meest bezochte stations voor 

een dagdeel (maximaal vijf uur).

Tweede Kamer akkoord met Wmo
De Tweede Kamer heeft na 
een lang debat ingestemd met 
de nieuwe Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2015 
(Wmo 2015). De Jeugdwet, de 
Wmo 2015 en de Participa-
tiewet vormen de spil van de 
hervorming binnen het soci-
aal domein, oftewel de decen-
tralisatie van een aantal taken 
naar de gemeenten. De nieu-
we Wmo moet ervoor zorgen 
dat ouderen en mensen met 
een beperking langer thuis 
kunnen blijven wonen, zodat 
langdurige zorg betaalbaar 

blijft. Net als de Participatie-
wet moet het wetsvoorstel nog 
langs de Eerste Kamer, die 
er waarschijnlijk nog voor de 
zomer naar zal kijken. Alle 
drie de wetten moeten op 1 ja-
nuari 2015 in werking treden.

Ondersteuning
Uw vrijwilligersorganisatie 
kan een rol spelen bij de 
uitvoering van de zorgtaken 
die straks bij de gemeenten  
komen te liggen, bijvoorbeeld 
door activiteiten aan te bie-
den die ouderen en mensen 

met een beperking actief 
houden in de samenleving, 
door ze huishoudelijke hulp 
te bieden of door ze op een 
andere manier te steunen en 
adviseren. Omdat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor 
vrijwilligerswerk, zijn ze 
verplicht u te ondersteunen 
bij deze activiteiten, zolang 
ze in het kader van de Wmo 
passen. Gemeenten kunnen 
u bijvoorbeeld helpen bij sa-
menwerkingsverbanden of 
door u actief te informeren 
over nieuwe regelingen.
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1 Amsterdam CS € 1.815

2 Utrecht CS € 1.815

3 Rotterdam CS € 1.265

4 Den Haag CS € 1.265

5 Leiden Centraal € 1.265

6 Eindhoven € 1.265

7 A’dam Sloterdijk € 962,50

8 A’dam Bijlmer € 962,50

9 Arnhem € 962,50

10 Amersfoort € 632,50

Flyeren op stations

… en natuurlijk veel nieuws

Overheidsbedrijven moeten net als  

commerciële bedrijven VPB afdra-

gen als ze deelnemen aan het eco-

nomisch verkeer, aldus de EU. Hier-

voor is een wetsvoorstel in de maak.

Overheden zijn concurrenten 4

Vanwege een decentralisatieproces 

krijgen gemeenten in 2015 meer 

taken op hun bord. Zo worden ze 

verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 

Welke rol gaat u dan spelen?

Wat doet u met de Jeugdwet? 7

Gaat u als bestuurder de fout in, dan 

kunt u een claim aan uw broek krij-

gen. Geen nood! Daarvoor kunt u 

een bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering afsluiten.

Aansprakelijkheid verzekeren 10

Door een steunstichting op te rich-

ten voor bijvoorbeeld fondsenwer-

vende activiteiten kunt u extra fond-

sen binnenhalen en de financiële 

risico’s beperken.

Voor wat extra steun 16
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Ook u heeft 
een verhaal
De optie om social media in te zetten om de doelen van 
uw stichting of vereniging te behalen, kunt u haast niet 
meer negeren. Het gebruik van deze nieuwe kanalen blijft 
namelijk toenemen. Toch blijven er nog veel kansen lig-
gen. Met social media kunt u namelijk meer dan alleen 
‘like en share’-berichten delen om de communicatie rond 
uw missie te verlevendigen. Dit doet u met storytelling.

Storytelling is een communicatievorm waarmee u uw ach-
terban betrekt bij de boodschap van uw stichting of ver-
eniging. Door een écht verhaal te vertellen, kunt u een lid 
of donateur raken, maar ook inspireren. U kunt uw verhaal 
het beste verspreiden en ondersteunen via social media.

Interactie
Gebruikers van social media worden overspoeld met ‘like 
& share’-berichten en ‘klik & win’-acties die opvallend 
noch memorabel zijn. Het primaire doel is verkopen en 
bekendheid verkrijgen, maar dat is inmiddels wat ouder-
wets. Het beste kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie 
als merk haar achterban leert kennen en zo een duurzame 
relatie opbouwt. Storytelling maakt dat mogelijk: u betrekt 
uw doelgroep bij een verhaal en creëert zo interactie. 

Grasduinen
Allereerst is het belangrijk dat u duidelijk voor ogen heeft 
wat u wilt vertellen. U heeft ongetwijfeld mooie verhalen 
over gedenkwaardige evenementen en projecten. Welke 
pakkende verhalen heeft u op de plank liggen die pas-
sen bij uw gewenste uitstraling? En vertegenwoordigen 
ze waarde voor uw doelgroep? Een middagje grasduinen 
resulteert bijna altijd in authentieke en geloofwaardige 
verhalen. Bijvoorbeeld hoe u met een uniek project een 
maatschappelijk doel heeft bereikt. Dat zijn verhalen 
waarmee uw achterban zich kan identificeren. Zulke ver-
halen zijn voor hen van waarde, omdat ze relevant zijn. 

Aanvullen
Vervolgens heeft u een pakkende binnenkomer nodig 
voor uw verhaal. Gaandeweg vult u het aan en maakt u 
het steeds spannender of interessanter met berichten en 
filmpjes op social media. Op deze manier kunnen leden, 
donateurs en andere geïnteresseerden zelf bepalen welke 

MARKETING STORYTELLING

▶▶▶

Rente voor late fiscus
Als u geld terugkrijgt van de 
Belastingdienst, ontvangt u 
over dat bedrag heffingsrente 
als vergoeding voor uw ge-
miste rente. Maar wat als de 
fiscus te laat is met het uitke-
ren van de heffingsrente? 

Uitkering
Als een afnemer uw factuur 
te laat betaalt, mag u een 
wettelijke rente over het open-
staande bedrag in rekening 
brengen. Deze rente zou u 
dus in theorie ook bij de Be-

lastingdienst in rekening kun-
nen brengen. Rechtbank Gel-
derland gaf een ondernemer 
hierin gelijk, toen de man eis-
te dat de fiscus wettelijke ren-
te zou betalen over de te laat 
uitgekeerde heffingsrente. De 
staatssecretaris van Financiën 
stapte daarop naar de Hoge 
Raad. De Advocaat-Generaal, 
die de Hoge Raad adviseert, 
bevestigde de uitspraak van 
de rechtbank. De Hoge Raad 
neemt in de meeste gevallen 
het advies over. 

FISCAAL WETTELIJKE RENTE

Geef welgemeend excuses
Het ligt misschien voor de 
hand dat u uw excuses aan-
biedt als u een fout heeft ge-
maakt. In de praktijk blijft dit 
echter nog wel eens uit. Zeker 
voor leidinggevenden is het 
soms lastig om zich kwets-
baar op te stellen tegenover 
hun werknemers.

Juist
Op de juiste manier sorry zeg-
gen is goed voor uw imago, 
geloofwaardigheid en de re-
latie met uw werknemers en 
collega-bestuurders. Maakt u 
bijvoorbeeld een fout, geef dit 
dan toe en bied uw excuses 
aan. Wees dan wel oprecht, 
anders doet u meer kwaad 
dan goed. Het is daarom 
belangrijk om met een aantal 
zaken rekening te houden:

 ▪ Zeg persoonlijk sorry. 
Zo ziet de ander aan uw 
lichaamstaal dat u het 
meent. Doe het dus niet via 
een e-mail of telefoontje.

 ▪ Wees oprecht. Heeft u niet 
echt spijt, dan kunt u uw 
excuses beter achterwege 
laten. Met ongemeende 
excuses doet u afbreuk aan 
uw geloofwaardigheid, ook 
op andere gebieden.

 ▪ Wacht niet te lang. Ont-
dekt u dat u een fout heeft 
gemaakt, zeg dan zo snel 
mogelijk sorry, anders gaat 
de kracht van uw excuus 
verloren.

 ▪ Geef een goede onderbou-
wing. Zo kunt u de ander 
overtuigen van uw oprecht-
heid en heeft hij eerder 
begrip voor uw situatie.

 ▪ Durf te improviseren. Hoe 
meer u van tevoren uit-
denkt, hoe minder oprecht 
het overkomt.

 ▪ Houd controle. Overdrijf 
het niet en voorkom dat 
uw emoties de overhand 
krijgen. Bied dus niet voor 
iedere kleinigheid uw excu-
ses aan.

BESTUREN LEIDINGGEVEN
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Strategisch werknemers 
helpen ontwikkelen
Uw werknemers hun kennis laten bijspijkeren is niet 
alleen bevorderlijk voor hun persoonlijke ontwikkeling, 
maar ook voor de ontwikkeling van uw organisatie. 
Laat werknemers echter niet zomaar een opleiding of 
(online) cursus volgen, maar let erop dat dit binnen de 
strategie van uw organisatie past.

Koppeling
Met een strategische bril naar opleiden kijken, betekent 
dat u bijvoorbeeld nagaat welke opleidingsvragen in uw 
organisatie leven en welke opleidingen daarop aanslui-
ten. Schrap alle opleidingen die niet in de strategie van 
uw organisatie passen en herzie regelmatig het aan-
bod. Zorg verder voor een koppeling tussen de oplei-
ding en het functioneren van de werknemer. Als u dan 
hiaten ontdekt, kunt u daar meteen mee aan de slag.  

PERSONEEL OPLEIDEN

Voorkom blunders bij het 
sturen van nieuwsbrieven
Het verzenden van nieuwsbrieven is een handige en 
relatief goedkope manier om uw leden of donateurs 
te informeren over uw organisatie. Hiervoor moet u 
wel bepaalde regels in acht nemen. Dat dit niet altijd 
goed gaat, blijkt uit de 200 meldingen die in 2013 zijn 
binnengekomen bij het Privacy Waarborg, dat toeziet 
op het zorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens 
voor het toesturen van reclame. Bijna 90% van de 
klachten ging over de afmeldlink in nieuwsbrieven: 
deze was defect of ontbrak, terwijl het opnemen van 
een werkende afmeldlink wettelijk is verplicht. 

Aandachtspunten
U wilt natuurlijk voorkomen dat uw achterban zich er-
gert aan uw nieuwsbrief. Let daarom op het volgende:

 ▪ Houd de nieuwsbrief kort en krachtig.
 ▪ Zorg voor een duidelijke afzender.
 ▪ Maak van belangrijke stukjes tekst een link.
 ▪ Vermijd een saaie onderwerpregel, maar noem bij-
voorbeeld het belangrijkste nieuws.

 ▪ Controleer of links in uw nieuwsbrief werken.
 ▪ Geef sponsors maximaal 20% ruimte.
 ▪ Zorg voor regelmaat en een overzichtelijke layout.

Houd bij het verzenden van een nieuwsbrief rekening 
met een aantal belangrijke acties. Raadpleeg hiervoor 
onze checklist op rendement.nl/bestuurtools.

COMMUNICATIE DIRECT MAIL

informatie relevant en interessant is. Nederlandse media passen 
deze zogenoemde ‘social storytelling’ – waarbij het verhaal na de 
uitzending online verder gaat –al enige tijd toe. Denk bijvoorbeeld 
aan het NOS-journaal dat online voor verdieping zorgt.

Doelgroep
Het belangrijkste is dat u niet zozeer een verhaal over verschil-
lende kanalen uitserveert, maar het gefaseerd aanbiedt. Zo heeft 
u een grotere kans dat uw verhaal uw doelgroep bereikt. Meerdere 
haakjes zorgen namelijk voor meerdere aanhaakmomenten; u cre-
eert dus verschillende contactmomenten. Tegelijkertijd speelt u in 
op een snel afgeleide doelgroep, die nu juist zelf kan bepalen wat 
en hoe lang hij iets wil bekijken. Lange verhalen online vertellen 
werkt bovendien alleen als uw achterban geïnteresseerd is geraakt. 
Met storytelling haakt u hierop in door met korte verhalen contact 
te zoeken. Als u iemand raakt, zal hij vanzelf verder klikken. 

Onderscheiden
Storytelling heeft dus geen direct verkoopdoel. Het dient, zoals 
gezegd, vooral om een relatie op te bouwen met uw (potentiële) 
achterban. Mensen herinneren zich een organisatie of merk met 
een verhaal beter en ze hebben er een positievere attitude bij. Dit 
leidt ertoe dat ze sneller ingaan op uitingen van uw organisatie, 
zoals een uitnodiging voor een evenement, een giftverzoek of pro-
ducten en diensten die u aanbiedt. Bovendien zullen ze uw verhaal 
eerder via social media delen dan een reclameboodschap. Maak als 
organisatie verschil op social media door u te richten op de lange 
termijn met een authentiek, relevant en onderscheidend verhaal! 

Riona Dietvorst-Doolaard is communicatieadviseur bij 
BOOM Communicatie. www.boomcommunicatie.nl
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