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EEN CORONA-CRISIS-CAMPAGNEPLAN BINNEN 4 WEKEN 
 

Het is de moeite waard om uw achterban (bezoekers, vrienden, begunstigers en anderen) 

om steun te vragen in deze moeilijke tijd. De ervaring leert dat mensen graag bereid zijn om 

hun favoriete podium, museum, orkest of theatergroep te steunen als de nood hoog is.  

Ontwerp met de experts van LVW Advies binnen een maand een passend plan voor een 

‘Corona-campagne’ die er aan bijdraagt om deze moeilijke periode te doorstaan én het 

publieke draagvlak voor uw instelling te verstevigen. Dit versterkt  ook een eventueel 

steunverzoek bij overheden en andere financiers.  

 

Waarom? 
Liefhebbers, bezoekers en Vrienden van culturele instellingen willen u graag helpen en daar 

ook best ver in gaan, als u durft uit te leggen dat hun hulp echt hard nodig is in deze tijd. 

Natuurlijk zijn er mensen die het extra zwaar hebben, ook financieel, maar er zijn ook 

voldoende mensen die veel minder getroffen zijn en bovendien nu ook veel minder geld 

uitgeven. Door uw organisatie te steunen dragen zij bij aan cultuur die voor hen van waarde 

is en verbinden zij zich nog sterker met uw organisatie.  

 

Hoe? 
In vier stappen: 

 

1 .  O n l i n e  o r i ë n t a t i e  ( k o s t e l o o s )  
Quick scan en strategie op hoofdlijnen: in een vrijblijvende online intake van maximaal 1,5 

uur stellen we samen vast: 

a. Wat is uw case for support? E hoe kan die uitgewerkt worden in een call for 

action?   

b. Welke relaties u reeds heeft, welke gegevens u van ze heeft en of en zo ja hoe zij 

AVG-proof benaderd kunnen worden? 

c. Welke andere mogelijkheden en contacten er al zijn  om (financieel) door deze 

crisis te komen (denk aan contacten met overheden en fondsen) en hoe deze 

campagne dat werk kan ondersteunen? 

d. Aan de hand van beide inzichten bespreken we samen: 

• Of en zo ja welke campagne-aanpak haalbaar is en verder uitgewerkt kan 

worden. 

• Of aan de randvoorwaarden voor zo’n campagne voldaan kan worden 

(denk aan interne capaciteit en investeringen in uitvoeringskosten). 

e. Deze online sessie is vrijblijvend. Besluit u hierna om zelf de campagne uit te 

gaan werken dan zijn we blij dat we u zo te hebben kunnen helpen. Of we helpen 

u bij de uitwerking, zie stap 2.  
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2 .  C a m p a g n e p l a n  
Week 1-2: Kunnen wij verder helpen, dan maken we samen binnen een a twee weken een 

nadere analyse van uw relaties en database en een actieplan en prognose van opbrengst en 

kosten per doelgroep, eventueel in diverse scenario’s. Eventuele uitvoerende partijen zoals 

een telemarketingbureau kunnen we daar al bij betrekken, zodat wat we voorstellen ook 

praktisch haalbaar is en de kosten juist zijn ingeschat.  

In een tweede online sessie leggen we aan u voor: 

➢ Doelstelling en strategie per doelgroep; 

➢ Planning, begroting van kosten en vereiste uitvoeringscapaciteit; 

➢ Eventuele onderzoeks- en testopties om de voorgestelde aanpak nader te 

onderbouwen; 

➢ Bespreek- en beslispunten; 

Hierna passen we het campagnevoorstel aan op basis van wat besproken is en maken het 

klaar voor besluitvorming. Het plan wordt opgeleverd in de vorm van een campagne-, 

begrotings- en planningssheet in Excel, waarin de mogelijke acties per regel zijn uitgewerkt 

en toegelicht en een korte omschrijving van de case for support en call to action op 1A4.  

 

 

3 .  B e s l u i t   
Week 3: U besluit over het vervolg,  desgewenst presenteren we samen het voorstel aan 

directie en anderen die betrokken bij de besluitvorming. 

  

 

4 .  P l a n  e n  o v e r d r a c h t   
Week 4: Bij een positief besluit dragen we het plan desgewenst over aan de interne 

campagnemanager. Ook passen we het plan eventueel nog aan als dat voor een definitief go 

nodig blijkt.  

 

Ons aanbod 
De intake is kosteloos, in deze vrijblijvende oriëntatiesessie bepalen we immers samen of er 

voldoende perspectief is om een aanpak te gaan uitwerken.  

Voor het maken van het plan rekenen we vervolgens €1.500,-. Indien u (onderdelen van) het 

plan ook daadwerkelijk gaat uitvoeren bedraagt de fee voor het plan €2.500,-.  

We beperken uw kosten dus tot maximaal €2.500 ex BTW.  

Onze rol is in principe adviserend en coachend. Indien u ook uitvoerende capaciteit nodig 

heeft, kunnen we die uiteraard bieden tegen een passende meerprijs (op maat), afhankelijk 

van wat nodig is voor uw organisatie.   
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Voorwaarden  
➢ Een vast aanspreekpunt op directie- of senior fondsenwervingsniveau. 

➢ Tijd van diverse mensen in de organisatie om informatie aan te leveren en besluiten te 

nemen.  

➢ Informatie voor de case for support: de financiële situatie, ambities voor de toekomst, rol 

van uw organisatie in de samenleving, etc.  

➢ Een snelle doorlooptijd: na de startsessie bepalen we een besluitvormend moment 

binnen 4 weken, omdat we (ook intern) enig momentum nodig hebben.  

 

Interesse of meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op. U vindt onze contactgegevens hier.  

 

 

https://www.lvwadvies.nl/contact/

