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Winnende communicatie. 
Er wordt, door afdelingen communicatie en consultants, veel tijd gestoken 
in het maken van plannen en rapporten. Vaak met de beste intenties. 
Alleen belanden die uitgebreide plannen nogal eens op een stapel, of 
erger: onderin een la. 

Gelukkig is er goed nieuws. Het kan namelijk anders. Winnend communi-
ceren betekent duidelijk, direct en resultaatgericht aan de slag gaan. 
Geen geouwehoer, maar aan het werk. Je doelgroep écht bereiken en je 
écht onderscheiden van je concurrenten. Daar wordt niet alleen je bedrijf 
of organisatie, maar ook je (toekomstige) klant een stuk vrolijker van. 

Bij Castro Communicatie krijgen we vaak de vraag waar je naar moet 
kijken als je de communicatie van jouw bedrijf of organisatie wilt verbete-
ren. Dit Castro paper Winnende communicatie is een kapstok met 25 
acties. Wij snappen uiteraard dat je vast niet de tijd hebt om meteen met 
alle acties aan de slag te gaan. Dat hoeft ook niet. Elke actie helpt je al 
direct om beter te communiceren. We hebben dit Castro paper geschre-
ven met kleine en middelgrote bedrijven en organisaties in het achter-
hoofd. Maar ook grote bedrijven en organisaties kunnen er natuurlijk 
hun voordeel mee doen.  

Veel succes gewenst!

‘Veel communicatie is standaard, 
degelĳk en ontzettend saai.’ 

– Frits Huffnagel



ACTIES

1. Kijk hoe je concurrenten communiceren en wat je daarvan kunt leren. 
Hebben ze een heldere boodschap? Is hun doelgroep duidelijk?

2. Kies twee andere sectoren en kijk naar de communicatie van minimaal drie 
andere bedrijven. Wat doen ze goed, wat kan beter en waar kun je van 
leren?

3. Schrijf op wat jouw bedrijf of organisaties echt uniek maakt. Maak dit zo 
kort en helder mogelijk.

4. Denk vanuit het perspectief van jouw (potentiële) doelgroep. Waarom zou 
men voor jou moeten kiezen (en niet voor je concurrent)?

5. Maak twee concept boodschappen: een kortere versie van een paar 
zinnen en een versie van maximaal drie alineaʼs. Stel het perspectief van jouw 
doelgroep centraal.

6. Bespreek je concept positionering met minimaal drie collegaʼs. Vinden zij 
dat het helder, onderscheidend en geloofwaardig is? Verbeter de positione-
ring met hun feedback.

7. Breng voor je collegaʼs de meest gestelde vragen en antwoorden over 
jouw bedrijf of organisatie in kaart. Kijk daarbij zo kritisch mogelijk.

8. Kies voor een herkenbare huisstijl die goed past bij je verhaal. Pas deze 
consequent toe. 

1. Weet iedereen waar je bedrĳf of organisatie voor staat?

Natuurlijk wil je goed op de kaart staan en de juiste boodschap overbren-
gen. Maar is je boodschap écht helder en onderscheidend? Kan iedereen in 
jouw organisaties goed uitleggen waarom jouw doelgroep voor jouw bedrijf 
of organisatie zou moeten kiezen? Communiceer je slimmer en beter dan je 
concurrenten? 
Wanneer je antwoord ʻjaʼ is: blijf daarmee doorgaan. Bepaal met elkaar 
duidelijk waar je naartoe wilt. Niet met dikke rapporten, maar door heel 
praktisch een plan te maken en simpelweg aan de slag te gaan. En vraag 
jezelf bij alles wat je communiceert, en de manier waarop je dat doet, af of 
het in lijn is met waar je voor staat.
Is je antwoord ʻneeʼ, en dat is bij de meeste bedrijven en organisaties zo, 
ga dan aan de slag om je boodschap beter over het voetlicht te brengen.



2. Communiceer je online slimmer dan je concurrenten?

Digitale communicatie is tegenwoordig zo belangrijk dat we het in dit Castro paper 
eerder behandelen dan de traditionele media. ʻOnlineʼ is vandaag de dag niet meer 
weg te denken uit de communicatie van een organisatie. Met online bedoelen we daarbij 
alle digitale vormen: de website, email nieuwsbrieven, social media kanalen en alle uitin-
gen op deze kanalen. 

De razendsnelle opkomst van ʻonlineʼ heeft voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat 
het veel gemakkelijker is om je eigen boodschap te vertellen. ʻVroegerʼ was je daarvoor 
vooral afhankelijk van de traditionele media. Een groot nadeel is dat het online ook flink 
kan misgaan. Je wilt namelijk niet dat juist jouw verkeerde tekst of boodschap ̒ viralʼ gaat 
en ook nog eens altijd online te vinden blijft. 

Er zijn maar weinig bedrijven en organisaties die alle digitale middelen effectief inzetten. 
Bij Castro Communicatie horen we vaak terug dat bedrijven en organisaties veel tijd 
steken in online posts op vaak vaste momenten in de week. Ondanks de mooie content 
volgen de likes en reacties maar niet.. Vaak komt dat omdat niet de ontvanger centraal 
staat. Anno 2020 is voor veel bedrijven en organisaties online een omslag nodig: je 
doelgroep komt past in actie als ze daar iets voor terug (denken te) krijgen. Je online 
kanalen (website en social media) zijn belangrijke plekken om nieuwe ʻleadsʼ (potentiële 
klanten, opdrachten en donaties) te genereren.

ACTIES

9. Breng in kaart wat je social media kanalen de afgelopen twee jaar écht hebben opge-
leverd. Hoeveel nieuwe klanten, opdrachten of donaties?

10. Kijk hoe minimaal drie concurrenten online (social media en website) communiceren. 
Wat doen ze goed en wat kan beter? Wat kun je ervan leren?

11. Bekijk je laatste vijf social media posts. Gebruik je jouw social media kanalen goed 
om nieuwe business of bijvoorbeeld donaties te genereren? Heb je duidelijke en aantrek-
kelijke ʻcall to actionsʼ?

12. Doe hetzelfde met je website. Gebruik je dit platform vooral om leads te genereren?

13. Maak minimaal één en het liefst meerdere korte en bondige videoʼs voor je website 
en social media kanalen. Maak deze niet langer dan een minuut en zorg ervoor dat je 
direct in de eerste seconden de aandacht trekt van jouw doelgroep.



3. Komt je bedrĳf of organisatie succesvol in de media?

Kranten, radio en televisie waren decennialang de belangrijkste 
plek om je boodschap over te brengen. Dat kon gratis, met 
bijvoorbeeld interviews, en ook betaald. Met grote mediabudget-
ten – helaas was dat slechts voor enkelen weggelegd – kon je de 
traditionele media domineren met advertenties. Tegenwoordig is 
de rol van de traditionele media veranderd. Online heeft ook hier 
zijn intrede gedaan en de websites en apps van deze media 
worden steeds belangrijker. Bedrijven en organisaties kunnen 
forse communicatiekosten besparen als ze ervoor kunnen zorgen 
dat ze ʻgratisʼ in de media komen. Reken maar eens uit wat een 
aantal keer groot in de media komen zou kosten als je adverten-
ties met hetzelfde bereik en effect had moeten kopen. Bij Castro 
Communicatie helpen we veel opdrachtgevers met ʻfree publicityʼ 
en mediabegeleiding. Ze weten vaak niet precies hoe ze het 
moeten aanpakken. Aan de andere kant spreken wij veel journa-
listen (redacteuren en verslaggevers) die altijd op zoek zijn naar 
interessante verhalen en nieuws.

ACTIES

14. Breng in kaart hoe vaak je bedrijf of organisaties de afgelopen twee jaar in de media 
is gekomen. Wat valt op? Wat ging goed en wat kon beter?

15. Doe hetzelfde, maar dan voor minimaal drie concurrenten. Wat kun je van hen leren?

16. Maak een lijst van kranten, tijdschriften, radio en televisie waar je de komende twee 
jaar graag in wilt komen.

17. Bedenk per medium wat jouw boodschap zou moeten zijn. Kijk heel kritisch of deze 
boodschap écht interessant is voor dit medium.

18. Breng in kaart welke personen (redacteuren, verslaggevers) bij deze media gaan over 
ʻjouw onderwerpʼ. 

19. Zorg ervoor dat je kunt ʻleverenʼ: heb je verhaal, je cijfers, je woordvoerders en je 
praktijkvoorbeelden gereed.  

20. Benader één of meerdere media met je verhaal. Realiseer je dat niet geschoten altijd 
mis is. Als iemand nu niet is geïnteresseerd, heb je in elk geval voor een volgende keer 
alvast het contact gelegd.



ACTIES

21. Breng minimaal 10 ʻcrisesʼ in kaart waar jouw bedrijf of organisatie mee te maken kan 
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan: een grote brand, fraude of een conflict in het bestuur van de 
organisatie. 

22. Bedenk per crisis welke rol communicatie speelt. Wat zou je wel moeten doen en wat niet?

23. Werk 3 crisissituaties helemaal uit op het gebied van communicatie. Wat communiceer je 
intern, wat communiceer je extern? Wanneer doe je dit wel of niet?

4. Ben je voorbereid op crises of negatieve berichtgeving?

Er kan van alles gebeuren in jouw sector wat mogelijk ook op jouw organisatie 
invloed heeft. Ook intern kan iets misgaan waar je je voor moet verantwoorden in de 
media of richting belanghebbenden. En met COVID-19 hebben we gezien dat er ook 
externe gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die een grote invloed hebben op je 
bedrijf of organisatie. Niet voor niets zegt men weleens dat een goede voorbereiding 
het halve werk is. In de hectiek van het moment is het lastig om te bepalen hoe je met 
een crisissituatie moet omgaan. Ook voor crisiscommunicatie geldt dat een goede 
voorbereiding je helpt de schade te beperken.

5. Is je bedrĳf of organisatie goed getraind?

Winnend communiceren kan alleen door goed 
getraind te zijn, veel te oefenen en uit te proberen. 
Decennialang was de 10.000 uren theorie populair. 
Pas na 10.000 uur trainen zou je ergens echt goed 
in kunnen zijn. Bij Castro geloven we dat het ook 
met minder uren kan. We zijn vaak onder de indruk 
van wat alleen al een goede presentatie- of media-
training met iemand kan doen. Niet zelden treffen 
we personen die erg zenuwachtig zijn om te presen-
teren of voor de camera te staan. Velen gaan na 
een dag een stuk zelfverzekerder huiswaarts en 
weten dan wat ze moeten zeggen en hoe ze dat 
moeten doen. Ongetraind een presentatie geven of 
de pers te woord staan kan, maar je haalt er dan 
niet het maximale uit. Of erger: je hebt iets gezegd 
wat je absoluut niet wilde zeggen of je boodschap 
komt helemaal niet terug in de krant of uitzending.

ACTIES

24. Bereid een presentatie of media-
optreden altijd goed voor. Bedenk 
minimaal twintig voor de hand 
liggende vragen en het antwoord 
erop.

25. Laat iedereen in jouw bedrijf of 
organisatie die weleens de media te 
woord staat of een presentatie geeft 
minimaal één presentatie- of media-
training volgen. 



‘Winnend communiceren betekent
duidelĳk, direct en resultaatgericht

aan de slag gaan.’
– Stefan de Bruĳn

25 acties.
Dat is een hoop. Wij hopen dat we je hebben kunnen helpen met deze 
acties. Laat het gerust weten als er iets niet helemaal duidelijk was, als je 
iets wilt voorleggen of als je hulp bij de uitvoering wilt. Communicatiebu-
reaus, zoals Castro Communicatie, zijn erin gespecialiseerd om je op deze 
terreinen te helpen. Bij Castro hebben we bij elkaar opgeteld zoʼn 60 jaar 
ervaring. Vele bedrijven en organisaties zijn je voorgegaan. Je kunt ons 
bellen (06 – 104 66 828) of e-mailen (castro@castrocommunicatie.nl). We 
maken graag kennis.

Ook als we (nu) nog niet van je horen, wensen we je veel plezier en succes 
met het creëren van winnende communicatie.

Stefan de Bruijn, Frits Huffnagel, Jolien van Delft en Jony de Jong

Castro Communicatie helpt bedrĳven en organisaties met:

- Het juiste verhaal voor jouw doelgroep
- Slimmer communiceren dan je concurrenten
- Het vergoten van je naamsbekendheid
- Mediabegeleiding
- Media- en presentatietrainingen
- Social media advies en beheer
- Social media advertenties
- Videoʼs
- Visuele identiteit
- Website


