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INTRODUCTIE
Je wilt Limburg een stukje beter, mooier of gelukkiger maken. Een non profit
organisatie zoals: een kunstmuseum, een goed doel dat zich inzet voor kinderen in
ontwikkelingslanden of een stichting die zich inzet voor ouderen. Het is een kleine
greep van de vele organisaties zonder winstoogmerk die in Limburg actief zijn en
Nederland of de rest van de wereld vooruit helpen.
Toch komt er heel wat bij kijken om een stichting goed te besturen. Het werven van
goed personeel, zoals vrijwilligers is een tijdrovende klus. Alsmaar beperkende
wordende subsidies, nieuwe wet- en regelgeving.
En dan is er ook nog zoiets als het krijgen van naamsbekendheid, donaties of
leden. Iets wat niet altijd de aandacht krijgt die het verdient.
Maar wat zou het betekenen als je stichting genoeg financiële middelen heeft om
haar missie te bereiken? Maandelijks meer donateurs of leden zou werven, meer
naamsbekendheid krijgt en meer middelen heeft om te groeien.
Het besturen van je non profit organisatie zou een stukje makkelijker gaan en het
bestaansrecht van je stichting is beter verankerd.
In deze whitepaper ontdek je hoe je in 5 stappen meer leden, donaties of
naamsbekendheid krijgt.
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STAP 1: HET NIEUWE
DIGITALE SPEELVELD
Afgelopen 10 jaar is er veel verandert als het gaat om digitalisering. Het
speelveld is verschoven van fysiek naar digitaal. Volgens onderzoek zijn het
aantal krantenabonnementen de afgelopen 100 jaar gehalveerd. Terwijl het
aantal huishoudens met toegang tot het internet in Nederland één van de
hoogste is van Europa.
We checken het nieuws op onze telefoon, bestellen een gloednieuwe
wasmachine via onze computer en surfen op onze tablet om te kijken of we
nog een leuke aanbieding zien. Massacommunicatie maakt plaats voor 1-op-1
communicatie: persoonlijk, relevant en actueel.
Indien je stichting mee wilt doen met het digitale tijdperk, dan kun je niet meer
achterblijven. Het laten ontwikkelen van een nieuwe website is vaak de eerste
stap. De vervolgstappen die hierna komen, zijn echter essentieel voor het succes
van je non profit organisatie.
Stel je eens voor dat je organisatie een fictieve winkel is. Je hoopt dat mensen
vanzelf naar binnen lopen en direct afrekenen bij de kassa. Dit is vaak niet het
geval. Online is er dus méér dan alleen een nieuwe website.
Hoe krijg je mensen in beweging om met je stichting contact op te nemen?
Zodat ze bij je doneren, lid worden, een bezoek brengen of zich eventueel willen
inzetten als vrijwilliger?
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STAP 2: MEER
BEZOEKERS OP JE
WEBSITE
Meer donaties, meer leden, meer bezoekers en meer vrijwilligers. Vaak zijn het
een combinatie van deze 4 doelen. Waar je ook behoefte aan hebt, het vertaald
zich altijd in: meer bezoekers op je website.
Het hebben van een groeiend aantal bezoekers op je website is erg waardevol,
omdat je hierdoor andere beslissingen kunt nemen. Je kunt een beslissing maken
op basis van data. Wij noemen dat: data driven.
Er gebeuren een aantal bijzonderheden als iemand op je website komt:
• Bezoekers kunnen contact met je opnemen
• Bezoekers kunnen tot een betaling overgaan
• Bezoekers geven feedback over je website
• Bezoekers identificeren zichzelf
Een bezoeker op je website is dus meer dan een getal. Je kunt achterhalen welke
type bezoekers interesse hebben in je aanbod. Of de website goed presteert ongeacht of er een nieuw design aan te pas is gekomen, of wat de mening is van
je nieuwe collega.
Bezoekers die tickets bestellen voor een museum identificeren zichzelf. Je kunt
zien of deze bezoeker via een promotie is binnengekomen of via een referentie op
social media.
Je krijgt inzichtelijk wat wel en wat niet werkt. Hierdoor kun je op een slimmere
manier je non profit doelstellingen verwezenlijken.
Aan het einde van deze whitepaper ontdek je hoe je als non profit organisatie in
aanmerking komt voor gratis advertentiebudget.
rocktheweb.nl
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STAP 3: BUSINESS CASE
Meer bezoekers op je website: hoe doe je dat? Er zijn zeer diverse adviezen, tips
en strategieën. Maar laten we eens kijken naar de volgende business case:
“Wim is 54 en voorzitter van het bestuur van een stichting. Deze stichting zet zich
in voor jongeren met een handicap in Limburg. Het bestuur bestaat uit 5 leden:
een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 normale leden. Daarnaast zijn er
6 part time vrijwilligers, die beperkt inzetbaar zijn in verband met hun baan. De
mogelijkheid om extra activiteiten op te zetten is dus beperkt.
Financiële middelen zijn aanwezig door donaties en subsidies. Echter komen er
weinig nieuwe donateurs bij en bezuinigt de gemeente op subsidies.
Er worden diverse activiteiten per jaar opgezet voor extra opbrengsten zoals:
participatie bij de kerstmarkt en een rommelmarkt. Vorig jaar is een nieuwe website
ingericht, maar dit heeft niet direct geleid tot meer opbrengsten. Wegens een gebrek
aan capaciteit en kennis komt het er niet van om dagelijks online actief te zijn.
Wim staat voor een moeilijke keuze: moet zijn stichting meer fysieke activiteiten
ontplooien voor opbrengsten, sponsoren zoeken in het bedrijfsleven of online meer
actief zijn?”

Er zijn 2 factoren waar bijna elke non profit organisatie in Limburg mee te maken
heeft: beperkte financiële middelen en afhankelijkheid van een klein team.
De beperkte financiële middelen zijn op te lossen via het Google Grants
programma. Indien je non profit organisatie een ANBI status heeft kom je in
aanmerking voor € 10.000,- advertentiebudget per maand. Wij kunnen je helpen
bij het indienen van deze aanvraag.
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STAP 4: ZIEN, DENK,
DOEN EN ZORG
Maar hoe zet je vervolgens een goede campagne op die werkt aan je
doelstellingen? Een doordachte campagne richt zich op de volgende 4 fasen:
Zien: je wilt gezien worden bij je doelgroep. Dit is de eerste stap. Je wilt een
gerichte advertentie aan je doelgroep tonen. Deze eerste stap kun je bereiken
door gebruik te maken van Google Adwords.
Denk: je wilt bezoekers op je website overhalen om de volgende stap te nemen.
Eventueel twijfelen ze nog of ze naar jouw museum gaan of naar een ander.
Door een landingspagina of nieuwsbrief in te richten die de juiste informatie
geeft krijg je meer binding met je bezoekers.
Doen: je overtuigd een bezoeker om tot actie over te gaan. Eventueel zet je een
remarketing campagne op die zich alleen richt op mensen die al een keer je
website bezocht hebben.
Zorg: je vraagt om recensies van mensen die iets bij je besteld hebben. Op die
manier krijgen je online bezoekers meer vertrouwen in je website.
Zoals je ziet komt er wat bij kijken om de juiste mix van een campagne op te
zetten. Google Adwords is hét online advertentieplatform om je website te laten
voorzien van meer bezoekers.
Indien je een ANBI status hebt dan kun je € 10.000,- advertentietegoed
krijgen. Hoe wij je hierbij kunnen helpen lees je hieronder verder.
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STAP 5: AD GRANTS
AANVRAGEN
De kans is groot dat je al een keer eerder van Google Adwords gehoord hebt. Het
advertentieplatform van Google vraagt vaak om specialistische kennis en tijd. Vaak zijn
dit zaken die een non profit organisatie niet in huis heeft.
Om in aanmerking te komen voor het Google Grants programma dienen de campagnes
van goede kwaliteit te zijn. Daarvoor is specialistische kennis vereist.
Bij Rock the Web is uw campagne in goede handen. Wij zijn een full service
internetbureau met de volgende 4 kerngebieden:
• Strategie
• Concept & Design
• Webdevelopment
• Online Marketing
Wij kunnen uw organisatie helpen met
een doordachte strategie en een
effectieve Adwords campagne.
Bel 045-7100454 of mail naar
info@rocktheweb.nl voor
meer informatie.
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