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Beleidsplan 

Strategie  

M&C jaarplan 

Campagnes 

strategisch 

tactisch 

operationeel wekelijks M&C overleg 

2 tot 4x p/jaar strategisch overleg M&C team 

1x p/jaar strategisch overleg met Bestuur/RvT en regio 
afgevaardigden 



Achtergrond 
• Eind 2017 begin 2018 is het lange termijn strategisch beleidskader voor de organisatie ontwikkeld. Dit is in juni tijdens de 

ALV/AVA goedgekeurd door de afgevaardigden van de regio’s/afdelingen. 

• Op basis van dit beleidsplan worden er jaarlijkse M&C plannen gemaakt worden. Daarbij dient de missie, positionering en 
marketing mix in meerjaren strategisch beleidsplan als houvast voor het maken van specifieke keuzes voor bijvoorbeeld 
doelgroepen, producten en diensten, prijs beleid, communicatie en distributie. 

• Het M&C jaarplan is een afgeleide van het strategisch beleidsplan, eigenlijk de concretere invulling daarvan. In het M&C 
plan worden keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld, de organisatie zich in het komende jaar met name op zal richten: 

• Wie – welke (sub) doelgroepen 

• Wat – welke levensfasen, persoonlijk en politieke jaar issues 

• Wanneer – wanneer over het jaar welk thema 

• Hoeveel – hoeveel geld en tijd aan het onderwerp 

• Belangrijke beleidskaders in het strategisch beleidsplan zijn een integrale communicatie aanpak en het denken vanuit 
doelgroep niet vanuit communicatiemiddel. Voordelen hiervan zijn: 

• Veel impactvollere campagnes 

• Efficiënter gebruik van tijd/capaciteit en geld 

• Daardoor meer flexibiliteit om op ad hoc zaken te reageren 

• Meer gestructureerd en resultaatgericht werken 

• Betere workload planning alle betrokkenen 

 



Beleidsplan Balans 2018 - 2020 



Strategie 

why 

Missie: Waarom ben je op aarde?  

how 

Positionering: Hoe onderscheid je jezelf? Wat zijn je kern- en 
merkwaarden? Wat is er zo uniek aan je positionering? 

 

what 

Marketing Mix:  voor wie ben je er (doelgroepen)? Welke producten 
en diensten biedt je aan? Welke merken heb je? Wat is je prijsbeleid 
cq verdienmodel? Waar kunnen je klanten in aanraking met je komen? 
Welke promotie zet je in (boodschap en middelen)? 

why 

how 

what 

who 

who 
Organisatie & governance: Welke organisatie(s) heb je daar voor 
nodig kwantitatief en kwalitatief?  Wat doe je zelf en wat koop je in 
(outsourcing)? 



Missie -why 

“Ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelingsproblemen en -stoornissen bij leren en/of 
gedrag helpen om - samen met de andere betrokken - hun kinderen te begeleiden tot zelfstandige 
volwassene, met als doel de positie van het kind te versterken.” 

 

 

 

 

Balans 



Balans 

Positionering - how 

Zoektocht naar antwoorden: opvoeden, zorg 
(juiste behandeling) én onderwijs 

4 – 23 jaar  

Ontwikkeling van kind tot volwassene 



Positionering  - how 

• Terug naar de kern: kennis en informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact 

• Voor ouders van kinderen (van 0/4 tot 23 jaar) dus ook middelbare school en MBO  

• Voor ouders maar ook gericht op samenwerking met onderwijs- en/of zorgprofessionals 

• Voor de ontwikkeling van kind tot zelfstandige volwassene in alle omstandigheden thuis, school/onderwijs en zorg 

• Voor alle ontwikkelingsstoornissen* (pervasieve ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen,  aandachttekort- en gedragsstoornissen en motorische 
ontwikkelingsstoornissen) én hoogbegaafdheid.  

• Voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblematiek en/of -stoornissen.  Dus met en zonder diagnose.  

• Ook gericht op preventie 

• Kernwaarden; deskundig, betrouwbaar, betrokken en onafhankelijk 

• Merkwaarden; Co-creatie van professionals en ervaringsdeskundigen, om er voor te zorgen dat ouders en onderwijs professionals samenwerken in plaats 
van tegen elkaar; praktische tips en hulpmiddelen; hip en modern, van nu 

• Geen submerken alleen merknaam Balans 

• Duidelijke descriptor (tekst onder merknaam die uitlegt wat de organisatie doet) 

 

*  NB Voor hele ernstige problematiek zijn er de specifieke stoornis gerichte patientenverenigingen zoals NVA, Impuls, Woordblind etc. 

 

 

Balans 



Marketing mix - what visueel 

Balans 



Marketingmix - what 

• Aanbod producten en diensten gericht op: Kennis en Informatie, Belangenbehartiging en Lotgenoten/ervaringsdeskundigen contact; 
magazine, nieuwsbrief, website, hulp en advies (I&A lijn) 

• Meer relevant zichtbaar te zijn door middel van belangenbehartiging en marketing stabilisering inkomsten contributie 

• Meer differentiatie in prijs; naar duurlidmaatschap, inkomensklasse (minimatarief) en aanbod (digitaal abonnement alleen e-magzine) etc 

• Focus op niet geoormerkte gelden, kostendekkende projecten, voorkeur rol als deelnemer projecten en niet als projectleider 

• Fysiek én digitaal 

• Centraal én regionaal 

• Professionele ondersteuning van regio’s, gebruikmaken van olievlek effect  

• Platte kennisgedreven, professioneel aangestuurde organisatie op strategisch, tactisch en operationeel gebied; beperkte overhead, 
simplificeren en reduceren processen en complexiteit 

• Investering (mensen en middelen) in ledenwerving (marketing, communicatie en sales); continue proces van campagne management 

Balans 



M&C jaarplan Balans 2018 - 2020 



Aandachtspunten campagnes Balans 

• Oudervereniging 

• Eerste lijns organisatie  

• Verscheidenheid aan problematieken met verschillende prevalentie; Autisme, ADHD, Dyslexie, Dyscalculie, OCD, DCD, 
MCDD etc 

• Grote leeftijdsspanne kinderen: baby’s en peuters 0 -4, basisschool kinderen 4-12 jaar, middelbare school pubers 12-16/18 
jaar, studenten/werken-lerende 16 – 23 jaar 

• Breed aandachtsgebied: opvoeding, onderwijs, zorg 

• Verschillende jaar issues 

• Verschillende frequentie, verschijningsdata media; magazine 6x, digitale nieuwsbrief 10x p/jaar 

• Verschillende rollen media: nieuwswaardigheid en diepgang 

• Is een constante aanvoer en afvoer van leden, levensloop kinderen en hun ontwikkeling. Dat betekent ook dat veel 
informatie kan worden gerecycled.  



Uitgangspunten communicatie 

• Praktische afvinklijstjes, tips wat te doen, praktische wetenschap 

• Infografics 

• Integrale aanpak, boodschap, over alle media incl Kids 

• Regiobetrokkenheid; wij zijn een vereniging, niet alleen een magazine 

• Samen; ervaringsdeskundige ouder én de professional 

• Ervaringsverhalen, emotie (lotgenotencontact) 

 



Ouders baby’s  
& peuters 

Informatie en kennis Ervaringen delen Belangenbehartiging 

media digitale nieuwsbrief magazine social media Website lezing training folder evenement 

activiteit 

vorm foto/beeld tekst/blog film/vlog geluid/podcast 

doelgroep  Politici 
 

I&A lijn 

digitaal print persoonlijk 

Integrale aanpak & denken vanuit doelgroepen 

problematiek/ 
levensterrein 

primaire doelgroep politiek professionals 

Ouders  
kinderen 

Ouders  
pubers 

Zorg 
 

Onderwijs 
 

ASS     
 

Dyslexie 
 

ADHD   
 

Dyscalculie 
 

Opvoeding 
 

MCDD 
 

Zorg        
 

Onderwijs 
 

Ouders jong 
volwassenen 



Media diepgang versus nieuwswaardigheid 

website 
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laag 
diepgang informatie 

thema dossiers 

hoog 

 nieuwsbrief 

 magazine 

 nieuwsflash 365 x p/j 

12 x p/j 

4 - 6 x p/j 

1x p/j 

 website 

Betalen 

Registreren 

 lezing 

 training 

whitepaper 

• Elk communicatie middel heeft zijn specifieke eigenschappen en daarmee beste inzetbaarheid 



Producten en diensten 
Balans

Informatie & voorlichting Website balansdigitaal.nl 

Nieuwsberichten socials

e-nieuwsbrief 

Balans magazine 

Balans kids magazine

Lezingen & cursussen

Folders en brochures 

Films (youtube)

AIL

Balansdigitaal webshop boeken

via projecten zoals DCD, dyslexie

Belangenbehartiging Lobby (politiek en publiek opinie)

Zorgstandaard dcd

(Lotgenoten)contact Lezingen & cursussen

Faceboek groepen



Website balansdigitaal.nl 

• Eind 2018 zal er gewisseld worden van internet beheerder (van Simplefly naar MEO) 

• Begin 2019 zal het klant worden proces sterk vereenvoudigd worden. Met als belangrijkste 
doelstelling klant vriendelijk, makkelijk, en transparant. 

• In 2019 zal startend met een leden en niet-leden onderzoek geïnventariseerd worden wat de 
voor- en nadelen van inlog zijn, dwz veel informatie alleen voor leden. 

 

 

 



Socials 

• Aansluitend bij de behoeften van doelgroep: 

• Tips en tricks 

• Ervaringsverhalen 

• Feiten en cijfers 



E-nieuwsbrief 

• Frequentie verhogen van 1x per twee maanden naar elke maand 
totaal 11x per jaar (muv juli) 

• Focus regio, belangen behartiging, kennis en informatie. 

• Ervaringsverhalen en tips en tricks. 

• Onderwerpen gekoppeld aan onderwerpen BM afgewisseld met 
algemene onderwerpen: 

• Acceptatie 

• Decentralisatie 

• Ontwikkeling 

• Onderwijs 

• Mantelzorg 

• overgangen 

 



Magazines 

BM  

• BM 5x per jaar 

• Doelgroep vriendelijk design (rustig, overzichtelijk, prikkelarm) 
ontwikkelt in samenwerking met doelgroep (pizzaavond) 

• Nieuwe papier kwaliteit (matter en daarom rustiger lezen) 

• Meer ruimte voor regio activiteiten 

• Onderwerpen: 

• Acceptatie, perspectief en verwachtingen 

• Decentralisatie, rechtsongelijkheid 

• Ontwikkeling versus medisch perspectief 

• Onderwijs keuzes 

• Overgangen po – vo en vo – studie 

• Mantelzorg 

 

Kids 

• Geintegreerde onderwerpen met BM 



Lezingen en trainingen* 
Trainingen 

• Het is de bedoeling dat de alomgeliefde Ouderpower in 2019 weer 
gegeven zal gaan worden. Korter (4 dagdelen in plaats van 8) en 
aangepast aan de laatste kennis en inzichten. 

• De trainingen zullen worden gegeven volgens het train de trainer 
principe. Om de trainers te trainen is geld gevraagd bij het ministerie 
van VWS. Ook via andere kanalen zal hiervoor 
subsidie/fondsenwerving worden gedaan. 

Lezingen 

• Naast de regionaal georganiseerde lezingen zal er een menu kaart 
komen met een aantal landelijke lezingen. Zoveel mogelijk gekoppeld 
aan hoofdthema’s (integraal aanbod en focus): 

• Lezing 1 acceptatie 

• Lezing 2 ontwikkeling 

• Lezing 3 onderwijs/overgangen 

• Volgens een vast stramien (draaiboek) eerst een lezing door een 
expert, daarna onder leiding van een ervaringsdeskundige 
gespreksleider ruimte om over het onderwerp te discussieren. 
(combinatie van kennis en informatie en lotgenotencontact) 



Folders en brochures 

• De folders Balans zijn in 2018 geheel vernieuwd: 

• De folder ADHD geeft korte uitleg over impulsieve kinderen met aandachts- en 
concentratiestoornissen. 

• De folder Autisme Spectrum Stoornis geeft korte uitleg over autisme bij kinderen. 

• De folder over DCD geeft korte informatie over motorische onhandigheid (DCD) bij 
kinderen. 

• De folder dyscalculie geeft korte uitleg over hardnekkige rekenproblemen bij 
kinderen. 

• De folder dyslexie geeft korte uitleg over ernstige lees- en spellingsproblemen bij 
kinderen. 

• De folder Executieve functies geeft korte uitleg over problemen met executieve 
functiesbij kinderen. 

• De folder ODD en CD geeft korte uitleg over agressieve gedragsstoornissen bij 
kinderen. 

• Daarnaast is er een algemene ‘corporate brochure’ over Balans als vereniging. Deze 
is met name bedoelt voor politiek, fondsengevers en universiteiten  

 

https://www.balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/autisme/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/autisme/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dcd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dcd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dyscalculie/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dyslexie/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/executieve-functies/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/executieve-functies/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/executieve-functies/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/odd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/cd-2/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/gedragsstoornissen/


Films youtube 

• Balans heeft ook een eigen Youtube kanaal. Het aantal 
volgers/abonnees is echter heel beperkt.  

• In 2019 zal er meer aandacht besteed worden aan het 
(ontwikkelen en ) plaatsen van film materiaal. dit hoeft 
niet zo zeer eigen materiaal te zijn. 



Belangenbehartiging 

• Veel meer aandacht voor belangenbehartiging, public affaires (PA) 
zowel landelijk (ministeries) als regionaal (gemeenten) 

• Zowel reactief als proactief 

• Kalender  

• Opstellen goede dossiers voor reactief persbeleid 

• Twee hoofd thema’s proactief 

• Decentralisatie 

• Onderwijs (specifiek thema ntb) 

• Daarnaast flexibel en snel reageren op dat wat er algemeen speelt 

• Relatiebeheer met politici en beleidsmakers (directeur en 
woordvoerder) 

• En daarnaast ook creatieve en ludieke aanpak: 

• Aansprekend beeld 

• Ervaringsverhalen (persoonlijk en raakt meer emoties) 

• Data uit eigen mini pilots onder leden 

 



Advies en Informatielijn 
• De advies en informatielijn (AIL) was het hart van de Balans organisatie en was 

niet alleen een belangrijke bron van informatie voor de organisatie van wat er 
speelde en waar de kennis en informatie en belangenbehartiging zich op 
moest concentreren, maar ook een manier om leden te werven.  

• In 2019 zal gekeken worden of de I&A lijn met vrijwilligers weer voorzichtig 
uitgebreid kan worden. 

 

 



Distributie 

• Balans heeft bewust gekozen voor het invullen 
van alle kwadranten. 

• Digitaal en fysiek; website, social media, 
magazines, lezingen en trainingen 

• Landelijk en regionaal; bijvoorbeeld 
belangenbehartiging op landelijk niveau bij de 
ministeries en op lokaal niveau bij de 
gemeenten.  



Distributie – regio’s  

• Regio structuur met 10 regio’s en hun subregio’s (provincies waarbij Groningen en 
Drente en Zeeland en Noord Brabant steeds samen een regio vormen 

• Gebruik maken van enorme netwerk van vrijwilligers in de regio en van hun lokale 
kennis en expertise 

• Veel beter ondersteunen met betaalde regio ondersteuners en goede middelen. 

• Meer standaardisatie, ontwikkelen van toolbox en deskundigheidsbevordering voor 
kernactiviteiten, lokale belangenbehartiging, ledenwerving en fondsenwerving bij 
gemeenten, PR etc 

• Daarnaast ruimte voor eigen lokale initiatieven met eigen couleur locale. 

 

NVA 



Communicatie - fasen 

• Communicatie campagnes om meer leden te werven, te behouden 
(retentie) en zelfs weer terug te winnen (win back). 

• Bepalen specifieke doelgroepen en subdoelgroepen (zie volgende 
pagina’s) meest aansprekende boodschap  

• Beinvloeden van kennis – houding – gedrag; verhogen 
naamsbekendheid, onderscheidende positionering benadrukken en 
het lid worden proces zo soepel mogelijk laten verlopen.  

• Inrichten sales funnel op website 

• Alle berichten (socials) koppeling ‘lid worden’ button 

 

kennis houding gedrag 



Communicatie - doelgroepen 

Ouders jonge kinderen Ouders basisschool kinderen Ouders middelbare school kinderen Ouders jong volwassenen Ouders volwassen kinderen 

Onderwijs professionals Zorg professionals 



Campagnes 

• Werving nieuwe leden; vooral vanuit perspectief overgangen waarbij duidelijk wordt dat ontwikkeling niet soepel loopt: 

• Jonge ouders baby’s en peuters 

• Ouders lagere school kinderen 

• Ouders middelbare school leerlingen 

• Terugwinnen (win back) oud leden; met name met boodschap nu ook voor ouders van kinderen van 18 tot 23 jaar, 
studenten MBO, HBO, universiteit  

• Behoud (retentie) bestaande leden;  

• vooral ouders met middelbare school leerlingen einde school carriere die denken dat Balans daarna niets meer te 
bieden heeft 

• Wanbetalers die lidmaatschap niet meer kunnen opbrnegen wijzen op minima tarief 

• Naast de socials die continue hiervoor worden ingezet zullen wij gebruik maken van DM en telemarketing (Adequaat) 

• Daarnaast zal worden geinventariseerd en gepilot wat de kosten baten zijn van het werven van onderwijs en zorg 
professionals 

 

 

 



Communicatie - relevant 

• Communicatie die actueel is, die aansluit op de 
gebeurtenissen van alle dag: 

• Vakantiestress 

• Feestdagen; sinterklaas, pasen, kerst etc 

• Dag van zoals; pesten, moederdag, blue 
Monday etc 



Prijs 

• Contributie regulier is in augustus 2017 verhoogd naar € 60, niet nu wijzigen 

• Minimatarief € 30, blijven promoten 

• Studententarief € 34 promoten. (NB ook voor hen natuurlijk minimatarief als optie) 

• Combinatietarief ander abonnement € 40 

• Verder inventariseren of we nog een extra tarief nodig? Digitaal lidmaatschap. Tientjes 
lid? Of in dat geval donateur? Er zijn al erg veel verschillende tarieven. 

€ 60 

€ 30 € 34 
€ 40 

€ 1 -  > € 0 

Volledig lidmaatschap 
particulier 

Korting particulier minima Digitale nieuwsbrief Student donateur 

€ 100 
€ 88 

Volledig lidmaatschap 
particulier 

Korting particulier 



Balans functiehuis

management & 

ondersteuning

marketing &

fondsenwerving

kennis & 

Informatie

belangen-

behartiging

lotgenoten-

contact

Directeur bestuurder/manager x

Belangenbehartiger x

Officemanager/HRM x

Mdw financiele adm x

PR & Woordvoering x x

beleidsmedewerker x x

webredacteur x

hoofdredacteur x

redacteur x

M&C medewerker C x x x x

Functionaris gegevens bescherming x

Regiocoördinator x

fondsenwerver x

Personeel  

• Bijdrage personeel aan doelstellingen 



Jaarkalender 

2019 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

BM

BM 1 - acceptatie - perspectief - verwachtingen 

BM 2 - decentralisatie, rechtsongelijkheid, VN verdrag 

BM 3 - ontwikkeling ipv medisch perspectief pedagogisch 

BM 4 -  onderwijs (keuzes)

BM 5 - overgangen po - vo, vo - studie

BM 6 - mantelzorg

digitale nieuwsbrief

NB 1- algemeen

NB 2 - acceptatie

NB 3 - algemeen

NB 4 - decentralistaie

NB 5 - algemeen

NB 6 - ontwikkeling

NB 7 - algemeen

NB 8 - onderwijs

NB 9 - algemeen

NB 10 - overgang po - vo etc

NE 11 - mantelzorg

lobby/pa

campagne 1 - decentralisatie

campagne 2 - onderwijs ntb

lezingen

lezing 1 - acceptatie

lezing 2 - ontwikkeling

lezing 3  - onderwijs/overgang

jaarkalender isues

vakantie

terug naar school/werk

herfstdip

feestdagen

etc

doorlopende campagnes

win back oud leden

retentie campagne

trainingen

Ouderpower

digitale nieuwsbrief laatste dag van de maand in mailbox



Idee  
Onderzoek Idee Productie Aanpassing Publicatie 

Maken volledige 
dossier: interviews 
inhoudsdeskundigen, 
experts, 
ervaringsdeskundigen, 
verhalen, feiten en 
cijfers, politieke 
meningen, sprekers, 
raadpleging leden etc 

Productie  
content op basis 
van dossier/ 
briefing: tekst, 
film, audio, beeld 

Daadwerkelijke plaatsing: CMS, social 
media, inkoop google ads, facebook 
campagne etc 

Idee  Onderzoek Dossier Productie Aanpassing Publicatie 

Onderzoek; naar 
behoeften en wensen  
doelgroep. Feiten en 
cijfers. Is er een verhaal, 
probleem. 

Aanpak issues en campagnes 

Reactief of proactief, 
bijvoorbeeld vragen bij 
I&A lijn, 2de kamer 
debat etc 

Aanpassen content 
aan het specifieke 
medium; magazine, 
website, Q&A etc 

Markt analyse, 
ledenonderzoek 

Vertalen naar 
campagne idee 

Kennis & Informatie en Belangenbehartiging 

Fondsenwerving en ledenwerving en behoud 


