
Draaiboek communicatie 

Algemene inleiding 

Voor de communicatie wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie. Interne 

communicatie gaat vooral over praktische mededelingen die van belang zijn voor leden, teams of 

vrijwilligers. Hierbij valt te denken aan de teamindeling, kleedkamerindeling, rijschema’s en 

dergelijke. Bij externe communicatie is er een belang dat de informatie voor iedereen beschikbaar is. 

Dit kan zijn om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, bijvoorbeeld bij wedstrijdverslagen van 

het eerste elftal of bij aankondigingen van activiteiten. Bij sommige onderwerpen kan het ook om 

een combinatie van beide gaan. 

Interne communicatie 

Voor interne communicatie komt er een online portal (website gekoppeld aan Sportlink), waarin 

vooral praktische zaken worden gedeeld. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om veld- en 

kleedkamerindeling. 

Teams/leiders kiezen zelf een manier om te communiceren met het team over informatie die alleen 

de spelers/ouders aangaat. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld vertrektijden. Het gebruik van 

groepsapps is geschikt, maar het kan zijn dat in de toekomst nieuwe/betere manieren ontstaan. Het 

is maar wat in de praktijk voor ieder team het beste werkt. 

Algemene praktische mededelingen kunnen via de leiders worden verspreid onder de spelende 

leden, bijvoorbeeld via de groepsapps. De afstemming van praktische informatie met scheidsrechters 

en andere officials (van binnen of buiten de club) wordt gecoördineerd door de wedstrijdsecretaris, 

waar mogelijk via Sportlink. 

Voor mededelingen op het sportpark zijn verschillende kanalen: gedrukte tekst/aanduidingen 

(bijvoorbeeld bewegwijzering velden) en ‘narrowcasting’ (bijvoorbeeld uitslagen van vandaag). 

Belangrijkste onderscheid is of de informatie lange tijd hetzelfde blijft of dat het van belang is dat die 

snel kan worden aangepast.  

De club maakt zo veel mogelijk gebruik van digitale mogelijkheden. Zo komt er een scherm bij de 

ingang van de kleedkamers, waarop de kleedkamerindeling te zien is (gekoppeld aan Sportlink). 

Externe communicatie 

Externe communicatie omvat mededelingen die actief (openbaar) naar buiten worden gebracht op 

bijvoorbeeld website of sociale media. Ook het contact met de pers valt hieronder. Het bestuurslid 

met communicatie in portefeuille is hiervoor verantwoordelijk. Er wordt een mediateam voor 

gevormd. 

ICT 

Bij de nieuwe club zijn minstens twee mensen verantwoordelijk voor ICT. Verantwoordelijkheden zijn 

onder meer het beheer van applicaties en de website (niet inhoud maar de werking), en het zorgen 

voor goed werkende ICT op de accommodatie. Bij dat laatste moet worden gedacht aan wifi en 

narrowcasting (o.a. ook borden voor kleedkamerindeling). 

Online 

De club krijgt een website, die aansluit op de ontwikkelde huisstijl. Op de website komt alle 

algemene informatie van de club, zoals contactinformatie, samenstelling teams, sponsoring en 



andere informatie. Ook nieuwsberichten worden hierop geplaatst. De website is zo veel mogelijk 

gekoppeld aan Sportlink, zodat teams, standen en bijvoorbeeld het wekelijkse wedstrijdschema en 

de kleedkamerindeling automatisch worden bijgewerkt. 

Verder krijgt de club accounts op sociale media, die eveneens aansluiten op de ontwikkelde huisstijl. 

Voorbeelden van sociale media zijn Instagram en Facebook. De club gaat hierin met de tijd mee: als 

nieuwe kanalen populair worden kan daar ook een account in worden genomen. Sociale media die 

nog nauwelijks worden gebruikt, kunnen door de club worden verlaten. 

Mediateam 

Een mediateam gaat alle externe communicatie verzorgen. Onder dit mediateam vallen in elk geval 

vier mensen voor sociale media, twee fotografen, twee verslaggevers en iemand voor grafische 

zaken. Ook de taken voor webredactie en de verantwoordelijkheid voor narrowcasting vallen onder 

verantwoordelijkheid van dit mediateam. Het bestuurslid met communicatie in portefeuille 

coördineert. 

Op de sociale media van de club worden regelmatig berichten geplaatst die van belang zijn voor 

iedereen die de club een warm hart toedraagt (zoals uitslagen, wedstrijdverloop eerste elftal en 

andere belangrijke wedstrijden, maar ook aankondiging activiteiten). Doordeweeks en op zondag 

worden geregeld berichten geplaatst, onder meer over wedstrijden. Iedere zaterdag zijn op z’n minst 

twee mensen hiervoor beschikbaar. 

Het mediateam stelt een plan op voor het beheer per medium: wat voor soort berichten wordt daar 

geplaatst, wie is er verantwoordelijk voor enzovoort. Onderdeel van dat plan is ook de omgang met 

ongewenste berichten/reacties. Daarbij gaat het over vragen als waar de grens ligt bij het toestaan of 

niet toestaan van reacties en hoe daartegen wordt opgetreden. 

Ook voor narrowcasting op de eigen accommodatie wordt iemand uit het mediateam 

eindverantwoordelijk.  

Overzicht verantwoordelijkheden communicatie (totaal 15 personen) 

- Bestuurslid communicatie (1 persoon) 

- ICT (2 personen) 

- Mediateam (10): 

o Sociale media (4) 

o Fotografen (2) 

o Verslaggevers (2) 

o Webredactie/narrowcasting (2 – kan ook bij andere leden mediateam worden 

ondergebracht) 

- Grafische zaken (1) 

- Omroeper (1)  

 

Bijlage: overzicht JW Mediazaken: taken mediazaken.  


