
 

DIVISIE 6 
 

EXPANSIE  
 

EXPANSIE MANAGER – Francis van Otterdijk 
 

Departement 16 

Nieuwe Contacten 
Departement 17 

Introductie Services 
Departement 18 

Public Relations  
 

 
HOOFD NIEUWE CONTACTEN 

Francis van Otterdijk 
 
 

PROMOTIE & ADVERTENTIE AFDELING 

Verantwoordelijke Promotie & Advertenties – 
Francis van Otterdijk 

- gebruikt, in samenwerking met Promo & Marketing 
alle beschikbare promotionele methodes om 
contacten te leggen en de producten en diensten 
van de vereniging te promoten aan nieuw publiek, 

gebruikmakend van de volgende methodes: 
advertenties, direct mail, brieven, e-mail, website, 
evenementen enz. Dit om nieuw publiek te 
interesseren in de diensten van de vereniging 

- zoekt naar nieuwe effectieve methodes om nieuw 
publiek te contacteren, onderzoekt deze en probeert 
ze uit. 

- neemt deel aan of draagt zorg voor de juiste 
vrijwilligers die deelnemen aan businessclubs, 
golfactiviteiten en andere promotionele activiteiten 
om nieuwe contacten te leggen 

- bezoekt beurzen en neemt, indien mogelijk, daar 
aan deel of draagt zorg voor vertegenwoordiging 
door vrijwilligers 

 
 
 
 
 

 
HOOFD INTRODUCTIE SERVICES 

Francis van Otterdijk 
 

 
AFDELING INTRODUCTIES  

Verantwoordelijke Introducties – Francis van 

Otterdijk 
- organiseert evenementen om nieuwe leden te 

introduceren in de services van de vereniging 
- regelt vrijwilligers, uitnodigingen, promo of 

mailing en de follow-up ervan 
- regelt eventueel de benodigde catering 

 
 

 
HOOFD PUBLIC RELATIONS 

Francis van Otterdijk 
 
 

PR AFDELING 

PR Verantwoordelijke – Francis van Otterdijk 
- doet enquêtes om te weten te komen wat de leden en 

omgeving van de vereniging verwachten/vinden. 
- verbetert het imago van de vereniging door positieve 

persartikelen 
- zorgt ervoor dat de presentatie en uitstraling bij 

publieke aangelegenheden waar de vereniging zich 
presenteert aantrekkelijk zijn  

- houdt er een PR pack op na (bijv. foto’s van goed 
uitgevoerde evenementen/bijeenkomsten) 

- speelt PR gerelateerde informatie door naar Website- 
en Nieuwsbriefafdeling ter plaatsing 

 

 
AFDELING DOORVERWIJZINGEN 

Verantwoordelijke Doorverwijzingen - Francis van 
Otterdijk 

- moedigt leden en andere relaties aan om andere 
potentiele leden warm te maken voor het 
lidmaatschap van de vereniging 

- bezorgt hen informatie materiaal die zij aan 
geïnteresseerden kunnen afgeven 

- houdt hen op de hoogte van de evenementen en 
diensten die de vereniging levert.  

 
SUCCES ANALYSE AFDELING 

Succes Analyse Verantwoordelijke – Francis van 
Otterdijk 

- verzamelt succesverhalen van de vereniging en 
aanbevelingsinformatie uit naam van leden 

- analyseert het succes van de vereniging en verspreidt 
dit, middels foto’s en de benodigde informatie, aan  
vrijwilligers of leden die dat nodig hebben 

- speelt succes gerelateerde informatie met eventuele 
foto’s door naar Website- en Nieuwsbriefafdeling ter 

plaatsing 
 

 

 

WEP: 
Grote hoeveelheid potentiële leden die vragen naar 
producten en diensten van vereniging 
 
 

 
 

WEP’s: 
Potentiële leden bekend gemaakt met de producten en 
diensten van de vereniging. 

 
 

 
 

WEP’s: 
1. En gunstig beeld van vereniging 
2. Mensen die promotie voor de vereniging maken en die 

anderen naar de vereniging doorverwijzen 
3. Het succes van de vereniging geanalyseerd en bekend 

gemaakt 
 

 

WEP’s: 
1. EEN GROTE HOEVEELHEID POTENTIELE LEDEN DIE VRAGEN NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN VERENIGING 

2. EEN GEWELDIG IMAGO VAN DE VERENIGING 


