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1. Voorwoord  
 
SPiN streeft ernaar zo doelgericht en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de promotie- en 

communicatiemiddelen. Ter bevordering van dit doel schreef het VIe bestuur der SPiN dit 

overdrachtsdocument voor het VIIe bestuur der SPiN. Vanwege de verscheidenheid aan promotie- en 

communicatiemiddelen waar SPiN gebruik van maakt, kan er makkelijk een middel over het hoofd 

worden gezien bij het promoten van een activiteit. Bovendien moet er van tevoren een goede 

planning worden gemaakt voor de inzet van de middelen, omdat bij het gebruik van de meeste 

middelen de voorbereiding en timing noodzakelijk zijn.  

 

De communicatie vanuit SPiN met SPiN-leden, actieve leden, externen en alumni speelt een 

belangrijke rol om deze doelgroepen op de hoogte te houden van SPiN. Een goede communicatie 

vanuit SPiN met deze doelgroepen is daarom essentieel. Alle informatie die SPiN wil communiceren 

wordt onder de aandacht gebracht door promotie- en communicatiemiddelen zoals posters, flyers en 

nieuwsbrieven. Ook zijn in de laatste jaren de digitale kanalen waaronder de website en de sociale 

media een steeds belangrijkere rol gaan spelen als promotie- en communicatiemiddel binnen SPiN.  

 

Ten eerste worden in dit plan alle verschillende soorten informatie, ofwel promotieonderwerpen, die 

SPiN communiceert gecategoriseerd. Ten tweede wordt er een overzicht gegeven van alle 

promotiemiddelen waar SPiN gebruikt van maakt en worden deze gecategoriseerd. Daarna wordt 

één van de belangrijkste promotiemiddelen uitvoerig besproken, namelijk Facebook, omdat 

Facebook op verschillende manieren gebruikt kan worden om mee te promoten. 

Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot de promotiemiddelen uit de algemene 

ledenenquête 2013-2014 besproken. Ten slotte wordt er een advies gegeven over hoe de promotie 

voor een bepaalde activiteit aangepakt kan worden. Dit wordt gedaan aan de hand van een 

stappenplan voor de promotie van een activiteit en een stappenplan voor de promotie van overige 

onderwerpen. Hierbij wordt een advies gegeven over het gebruik van promotiemiddelen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Promotieonderwerpen 
 

2.1 Promotie voor de activiteiten van SPiN 

Het overgrote deel van de promotie van SPiN gaat over haar eigen georganiseerde activiteiten. SPiN 

organiseert jaarlijks ongeveer 70 activiteiten. Per activiteit wordt vastgesteld wat de doelgroep is en 

welke promotiemiddelen in worden gezet om deze doelgroep te bereiken. De activiteiten kunnen 

worden onderverdeeld in studiegerelateerde activiteiten, niet-studiegerelateerde activiteiten en 

reizen. 

  

2.2 Overige promotie 

Activiteiten van derden 

Andere verenigingen of instellingen kunnen SPiN benaderen om te promoten voor hun activiteiten. 

SPiN promoot over het algemeen niet voor activiteiten georganiseerd door andere organisaties, 

omdat deze activiteiten vaak niet relevant zijn voor psychologiestudenten. Daarnaast kan het 

promoten van activiteiten van derden bijdragen aan een overdaad aan informatie vanuit SPiN. 

Desalniettemin sluit SPiN de promotie van activiteiten van derden niet uit. Wanneer een activiteit 

door het bestuur als zodanig interessant voor SPiN-leden wordt beoordeeld, wordt deze door SPiN 

gepromoot. 

  

Sponsoren 

SPiN gaat regelmatig samenwerkingen aan met bedrijven of instellingen. Dit kunnen sponsoren zijn, 

maar ook werkveldgerelateerde samenwerkingen. Een belangrijke tegenprestatie van SPiN is het 

bieden van naamsbekendheid. Naamsbekendheid wordt geboden aan de hand van advertenties of 

logo’s op de website (nieuwsberichten of een headliner), de nieuwsbrief, de SPiN-truien, de 

HersenSPiNsels en de achterkant van de flyers van de feesten. Tevens kunnen goodies van 

organisaties in de goodiebags en kan een bedrijf zich aansluiten bij de SPiN-korting.   

  

Informatie over het lidmaatschap 

SPiN-leden worden op de hoogte gehouden over de procedures rondom de in-en uitschrijving bij 

SPiN. Daarnaast wil SPiN naar haar leden communiceren welke voordelen er aan het lidmaatschap 

verbonden zijn en welke diensten SPiN te bieden heeft. Dit zijn diensten als de SPiN-korting, de 

vacatures op de website, de boekenverkoop en het bijlessysteem. Deze diensten worden regelmatig 

onder de aandacht gebracht door het plaatsen van nieuwsberichten op de website, op Blackboard, 

op Facebook en in de nieuwsbrief. 

  

Korte nieuwsberichten 

SPiN communiceert korte nieuwsberichten naar haar leden. Dit zijn onder andere berichten over de 

openingstijden van de SPiN-kamer tijdens vakantiedagen. De communicatie van deze onderwerpen 

gaat vaak via Facebook in de vorm van een nieuwsbericht op de pagina of op de persoon. 
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Werving 

Gedurende het jaar houdt SPiN zich bezig met het werven van nieuwe commissie- en bestuursleden. 

Hiervoor worden vacatures geplaatst via verschillende promotiekanalen. De commissieleden worden 

grotendeels bij aanvang van het academisch jaar geworven, maar gedurende het jaar kunnen er ook 

commissieleden worden geworven als er een commissie later wordt opgestart of als er 

commissieleden gestopt zijn en vervanging moet worden gezocht. Om bestuursleden te werven 

worden er gedurende het jaar een aantal voorlichtingen gehouden. In de periode voor het inleveren 

van de sollicitatiebrieven, wordt er intensiever gepromoot voor de bestuursfuncties. 

 

Prijsvragen 

Prijsvragen worden gebruikt om SPiN en de Facebook-pagina van SPiN onder de aandacht te 

brengen. Te denken valt aan het volgende: Het verloten van een dagkaart voor een congres of een 

andere activiteit. Hiervoor wordt een bericht geplaatst op Facebook, Blackboard en de website van 

SPiN waarin is vermeld dat de geïnteresseerden een mail naar SPiN kunnen sturen en dat er uit alle 

geïnteresseerden 5 kaartjes worden verloot. 
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3. Promotiemiddelen 
                                                                       

3.1 Categorisatie promotiemiddelen 

De promotiemiddelen waar SPiN gebruik van maakt kunnen gecategoriseerd worden aan de hand 

van het gebruik en de doelgroep van deze middelen. De mogelijkheid om de middelen te gebruiken 

verschilt per middel. De middelen zijn in te delen in middelen die alleen op vaste momenten kunnen 

worden gebruikt of juist direct kunnen worden gebruikt. De promotiemiddelen zijn hieronder 

gecategoriseerd in vier groepen waarbij er een uitleg wordt gegeven over de middelen. 

  

3.1.1 Globale promotiemiddelen 

De globale promotiemiddelen omvatten meerdere onderwerpen en worden regelmatig gebruikt om 

het globale activiteitenaanbod en de diensten van SPiN onder de aandacht te brengen. Veel van deze 

globale promotiemiddelen worden periodiek ingezet waardoor het niet mogelijk is om deze 

middelen af te stemmen op de activiteit. Hieronder is een opsomming gegeven van de globale 

promotiemiddelen. 

 

Maandagenda 

In de maandagenda staat een overzicht van alle activiteiten die in de betreffende maand zullen 

plaatsvinden. Een maandagenda wordt aan het begin van de maand verspreid, waardoor er alleen 

informatie in kan dat aan het begin van de maand bekend is over de activiteiten. Om de 

maandagenda zo volledig mogelijk te krijgen, is het belangrijk om alle informatie over de activiteiten 

van de betreffende maand al aan het begin van de maand te hebben. De maandagenda wordt 

verspreid in het Spinozagebouw in de bordjes van het DE-café. Daarnaast is de maandagenda te zien 

op de beeldschermen in het Spinozagebouw, hiervoor moet een mail met een PowerPointslide 

worden gestuurd naar de assessor van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Verder kan de 

maandagenda op Facebook, in de HersenSPiNsels en in de nieuwsbrief worden geplaatst. 

 

Boekenflyer 

SPiN-leden kunnen via SPiN hun studieboeken met korting bestellen. Hierbij kan een flyer worden 

meegestuurd. Omdat er jaarlijks vier boekenverkoopperiodes zijn, kan er maximaal vier maal per jaar 

een boekenflyer worden meegestuurd met de boekenpakketten. Deze flyer kan bijvoorbeeld 

informatie over SPiN of een activiteitenagenda voor de komende periode bevatten. 

  

Collegepraatjes 

De voorzitter van SPiN houdt regelmatig een collegepraatje. De voorzitter plant deze collegepraatjes 

in overleg met de docent en houdt er rekening mee dat de studenten niet te vaak een praatje krijgen 

vanuit SPiN. Tijdens een collegepraatje wordt er verteld welke activiteiten er de komende tijd zullen 

plaatsvinden. Er kunnen daarnaast belangrijke mededelingen worden gedaan of er kan informatie 

gegeven worden over de diensten van SPiN. 



                              Promotieplan SPiN 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 7 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

  

Nieuwsbrief 

SPiN verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar haar leden. De nieuwsbrief geeft informatie over 

afgelopen activiteiten, aankomende activiteiten en nieuws over de vereniging en de diensten van 

SPiN. In de nieuwsbrief kunnen ook vacatures of advertenties worden geplaatst. 

  

Website (agenda en koppen) 

SPiN heeft een eigen website ter beschikking met een agenda. De activiteiten worden zodra ze 

bekend zijn zo snel mogelijk in de agenda geplaatst. De personen die de website bezoeken hebben 

op deze manier een overzicht van alle activiteiten die al vaststaan. Daarnaast is het ook mogelijk om 

informatie over de diensten van SPiN te plaatsen onder de koppen op de website. 

  

HersenSPiNsels 

De Tijdschriftcommissie publiceert per jaar vijf edities van het verenigingstijdschrift de 

‘HersenSPiNsels’. In de HersenSPiNsels is onder andere ruimte voor advertenties, vacatures en 

promotie voor activiteiten. Een maandagenda of een poster van een activiteit kan bijvoorbeeld in de 

HersenSPiNsels worden geplaatst. 

   

3.1.2 Promotiemiddelen die afgestemd worden op de activiteit 

Naast globale promotiemiddelen zijn er ook promotiemiddelen die afgestemd worden op de 

activiteit. Deze middelen kunnen op meerdere momenten worden ingezet en kunnen maatwerk 

leveren bij de behoefte aan promotie voor een activiteit. Bij deze middelen is het belangrijk om 

rekening te houden met wanneer ze ingezet zullen worden en welke voorbereiding hiervoor nodig is. 

  

Facebook 

Via Facebook zijn er verschillende promotiemogelijkheden, namelijk met de persoon, met de pagina, 

met een groep en met evenementen. In hoofdstuk vier worden deze mogelijkheden beschreven.  

 

Hoewel promotie via Facebook direct kan plaatsvinden, is het van belang om rekening te houden met 

de planning van het gebruiken van promotie via Facebook voor activiteiten. Een activiteit moet ruim 

van tevoren worden gepromoot en er moet enigszins spreiding zijn tussen de dagen waarop er via 

Facebook wordt gepromoot. 

  

Website (nieuwsberichten en headliner) 

Activiteiten kunnen onder de aandacht worden gebracht door ze te vermelden in een nieuwsbericht 

op de website of door een banner te maken voor de activiteit en deze als headliner op de website te 

plaatsen. 
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Blackboard 

SPiN heeft de mogelijkheid om berichten te plaatsen op Blackboard. De activiteit wordt hierbij in een 

nieuwsbericht vermeld. Over het algemeen worden berichten over studiegerelateerde activiteiten of 

reizen op Blackboard geplaatst. 

 

Email 

SPiN verstuurt regelmatig e-mails naar haar leden. Op deze manier worden alle leden of een selecte 

groep leden op de hoogte gebracht van belangrijke nieuwsberichten of een specifieke activiteit. 

  

Poster 

Voor de meeste activiteiten die toegankelijk zijn voor alle studenten wordt een poster gemaakt. 

Commissies kunnen bij de Mediacommissie een aanvraag doen voor een poster of ze kunnen een 

eigen poster maken. Deze poster wordt opgehangen op verschillende plekken op de campus. 

  

3.1.3 Promotiemiddelen die zich richten op andere doelgroepen dan SPiN-leden 

SPiN kan ervoor kiezen om bij een doelgroep te promoten die specifieker of juist breder is dan alleen 

SPiN-leden. De promotiemiddelen die hiervoor gebruikt kunnen worden, worden hieronder 

toegelicht. 

  

Media 

Promotie kan geschieden via de media die zich richten op een groter publiek. Media zoals 

Nultweevier, VOX, ANS en de RU kunnen benaderd worden ter promotie van de activiteiten van SPiN, 

maar ze beslissen zelf of ze de activiteit onder de aandacht willen brengen. Deze media richten zich 

op alle studenten aan de Radboud Universiteit. De SPiN-feesten worden altijd doorgegeven aan de 

agenda van Nultweevier. 

 

Alumni-nieuwsbrief 

SPiN-alumni krijgen vier keer per jaar een nieuwsbrief, welke is afgestemd op de alumni. Hierin staan 

nieuwsberichten over SPiN en worden activiteiten vermeld die interessant kunnen zijn voor de 

alumni. 

  

Samenwerkingsverbanden 

SPiN kan verschillende samenwerkingen aangaan met andere verenigingen of sponsoren. Wanneer 

SPiN samenwerkt met een andere vereniging zal ook deze vereniging promoten voor de activiteit. In 

de samenwerking met sponsoren kan promotie deel uitmaken van de overeenkomst. 

 

3.1.4 Promotie door de commissie 

De commissie die de activiteit organiseert kan ook helpen met de promotie. De commissie kan de 

activiteit op verschillende manieren onder de aandacht brengen en ook met ideeën komen voor 

promotieacties. 
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Flyeren 

De SPiN-feesten worden standaard met behulp flyers gepromoot. Voor andere grote activiteiten 

kunnen commissies een aanvraag doen voor een flyer. De flyers kunnen ingezet worden om een 

brede doelgroep te bereiken. Dit kunnen SPiN-leden zijn, maar ook alle studenten aan de RU. Deze 

flyers kunnen op de SPiN-kamer uitgeprint worden, maar ze kunnen ook besteld worden.  

 

Ludieke promotie 

Commissies krijgen de mogelijkheid om een ludieke actie uit te voeren ter promotie van hun 

activiteit. Een ludieke actie kan bijvoorbeeld het uitdelen van ijsjes na een college zijn. Hiervoor 

kunnen ze een aanvraag doen bij het bestuur. 

  

Op het bord schrijven 

Tijdens college is er bij toestemming van de docent de mogelijkheid om op het bord te schrijven en 

zo de activiteit te promoten. 

  

Mond-tot-mond reclame 

Voor veel activiteiten wordt er door het bestuur of door de commissies mond-tot-mond reclame 

gemaakt. Aan vrienden en/of bekenden wordt gevraagd of ze al op de hoogte zijn van een bepaalde 

activiteit en of ze ook komen. 
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4. Facebook 

  

Het promotiemiddel Facebook wordt in dit plan uitvoerig besproken, omdat Facebook op dit 

moment één van de belangrijkste promotiemiddelen is en bovendien erg veel mogelijkheden heeft. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle promotiemogelijkheden via Facebook en er 

wordt een advies gegeven over het gebruik van deze mogelijkheden. 

  

4.1 SPiN op Facebook 

SPiN maakt op dit moment gebruik van de SPiN-pagina ‘Studievereniging Psychologie in Nijmegen’ en 

van twee verschillende personen: ‘Spin Nijmegen’ en ‘Actief Spin’. Tevens maakt SPiN gebruik van 

Facebook-groepen. In de volgende paragrafen wordt ieder onderdeel besproken. 

 

4.1.1 Facebook-pagina 

Facebook biedt verenigingen de mogelijkheid zich te profileren via ‘pagina’s’. Dit is een online 

omgeving die Facebook-gebruikers kunnen ‘liken’ om op de hoogte te blijven van de activiteiten van 

de vereniging. SPiN heeft een pagina die wordt gebruikt voor promotie en communicatie naar haar 

leden toe. Belangrijke nieuwsberichten en informatie over de activiteiten van SPiN worden op deze 

pagina geplaatst.  

 

Een nadeel van de pagina is dat het niet mogelijk is om mensen voor een evenement uit te nodigen. 

Daarnaast heeft de pagina ongeveer 700 likes, wat enkel een gedeelte van alle SPiN-leden is, en ziet 

slechts 20% van de likers een bericht van SPiN op hun timeline. De voordelen van de pagina zijn dat 

er geen limiet bestaat op het aantal likers en dat Facebook de mogelijkheid aan verenigingen biedt 

om activiteiten te promoten via de pagina. 

 

Achter de mogelijkheid om activiteiten te promoten zit uiteraard een verdienmodel voor Facebook. 

Voor het promoten van een bericht dat SPiN op haar pagina heeft geplaatst laat Facebook SPiN 

betalen, dit noemt Facebook een ‘campagne’. Je kunt een campagnebudget per dag instellen of over 

de gehele looptijd. Hoe meer budget je instelt, aan hoe meer mensen Facebook je bericht laat zien. 

Nadat je het budget hebt gekozen kun je instellen welk publiek je bericht moet zien. Deze manier van 

promotie is een soort online flyeren, maar het bereik is vele malen groter dan bij flyeren.  

   

4.1.2 Facebook-persoon ‘Spin Nijmegen’ 

Het is aan te raden om ‘Spin Nijmegen’ te blijven gebruiken totdat deze door Facebook verwijderd 

wordt. De persoon heeft met ongeveer 1100 vrienden een groot bereik. Daarnaast wordt de persoon 

ook vaak benaderd voor vragen aan SPiN. Spin Nijmegen zal hoofdzakelijk worden gebruikt om zijn 

vrienden uit te nodigen voor de SPiN-activiteiten waar een Facebook evenement voor is gemaakt. 

Spin Nijmegen kan ook gebruikt worden voor het verkrijgen van extra aandacht voor belangrijke 

informatie of als een middel om voor extra promotie te zorgen. Het bereik van Spin Nijmegen is 
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namelijk groter dan het bereik van de pagina. Het is aan te raden om ‘Spin Nijmegen’ zo weinig 

mogelijk te gebruiken als promotiemiddel, om het voor SPiN-leden duidelijk te maken dat SPiN op 

Facebook vooral via de pagina communiceert en daardoor ook de pagina liken. 

  

4.1.3 Facebook-persoon ‘Actief Spin’ 

Actief Spin wordt gebruikt om contact te houden met alle actieve leden. Actief Spin wordt 

bijvoorbeeld gebruikt om alle actieve leden op de hoogte te houden van activiteiten voor actieve 

leden of over de commissiebattle. 

  

4.1.4 Overgang gebruik ‘Spin Nijmegen’ naar de SPiN-pagina 

De Facebook-persoon ‘Spin Nijmegen’ is in het verleden gebruikt als het hoofdcommunicatie- en 

promotiemiddel om met de Facebook-vrienden van SPiN te communiceren. SPiN-leden werden 

uitgenodigd om vrienden te worden met Spin Nijmegen om zo op de hoogte te blijven van de 

mededelingen, activiteiten en andere diensten die SPiN haar leden biedt. 

  

Ondanks dat deze manier van communicatie in het verleden goed heeft gewerkt, schuilt het gevaar 

dat de persoon ‘Spin Nijmegen’ door Facebook wordt verwijderd. Het is namelijk niet toegestaan om 

als organisatie te werk te gaan als een Facebook-persoon. Daarnaast kan een Facebook persoon 

maximaal 5000 vrienden hebben, terwijl een pagina een veel hoger aantal ‘likes’ kan hebben. 

Hierdoor heeft het VIe bestuur gekozen om geleidelijk over te stappen naar de SPiN-pagina.  

  

4.2 Het gebruik van Facebook uitbreiden 

Het doel van SPiN op Facebook is het inlichten van SPiN-leden en andere geïnteresseerden over de 

activiteiten die SPiN organiseert en het verspreiden van andere informatie zoals nieuwsberichten, 

foto’s etc. De pagina maakt een evenement aan en de persoon nodigt alle vrienden uit om deel te 

nemen aan het evenement. Dit is een belangrijk deel van de promotie voor de activiteiten via 

Facebook. Wanneer een melding niet bekeken of genegeerd wordt, is een persoon niet op de hoogte 

van het evenement. Dit wordt gezien als een noodzakelijk promotiemiddel, omdat de Facebook-

evenementen een belangrijk middel zijn om de activiteiten onder de aandacht te brengen. Daarnaast 

komt uit de resultaten van de halfjaarlijkse ledenenquête 2013-2014 van SPiN naar voren dat 73,4% 

van de respondenten het liefst via Facebook op de hoogte wil worden gehouden over de activiteiten 

van SPiN. Daarmee scoort Facebook veruit het hoogste op deze vraag in vergelijking tot de andere 

opties (zie de tabellen in hoofdstuk zes). 

  

Op Facebook zijn er andere manieren om de activiteiten van SPiN onder de aandacht te brengen, 

naast het uitnodigen van de vrienden van ‘Spin Nijmegen’ voor de evenementen van activiteiten. 

Hieronder worden enkele manieren beschreven waarvan wordt aangeraden om in de toekomst 

gebruik van te maken. Door gebruik te maken van de onderstaande manieren, wordt de promotie 

voor activiteiten via Facebook minder afhankelijk van de evenementen en de melding van de 

uitnodiging die de personen ontvangen voor de evenementen. 
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4.2.1 Maandagenda’s 

Een van de mogelijke toevoegingen aan de promotie is het plaatsen van maandagenda’s op de 

pagina. Zo kan er door één bericht te plaatsen promotie worden gemaakt voor meerdere activiteiten. 

De maandagenda’s die maandelijks worden gemaakt, kunnen aan het begin van elke maand op de 

pagina worden geplaatst. Zo promoot SPiN haar activiteiten op de pagina zonder de personen een 

melding krijgen. 

  

4.2.2 Facebook-groepen 

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van Facebook-groepen. Facebook geeft personen de 

mogelijkheid om groepen met verschillende privacy opties te maken en daar je Facebook vrienden 

aan toe te voegen. In de groep kunnen berichten en foto’s worden geplaatst. Daarnaast kan de 

beheerder polls en evenementen aanmaken. Alle leden krijgen een melding als er een bericht, poll of 

evenement wordt geplaatst in de groep, tenzij ze de meldingen van de groep uitschakelen. Ook 

kunnen alle leden van de groep uitgenodigd worden voor een evenement van de groep. 

 

SPiN maakt gebruik van Facebook-groepen voor commissies, voor het bestuur, voor reizen en voor 

de Batavierenrace. Dit zijn geheime groepen die bedoeld zijn om communicatie binnen de groep 

mogelijk te maken. Tevens heeft SPiN een groep voor alle SPiN-alumni. Deze groep wordt gebruikt 

om de communicatie met de alumni te vergemakkelijken.  

  

De voordelen van een Facebook-groep zijn dat een dergelijke groep niet in strijd is met de Facebook 

voorwaarden, waardoor er geen risico is dat de groep verwijderd wordt. Bovendien kan een groep 

meerdere beheerders hebben. Dit betekent dat ‘Spin Nijmegen’ al haar vrienden uit kan nodigen en 

het huidige bestuur medebeheerders kan maken. Als ‘Spin Nijmegen’ wordt verwijderd, zijn al haar 

vrienden terug te vinden in de groep. SPiN heeft op dit moment geen Faceboek-groep die bedoeld is 

voor alle SPiN-leden. Het is daarom aan te raden om te overwegen een Facebook-groep aan te 

maken met Spin Nijmegen en te gaan gebruiken om evenementen mee te promoten.  

  

4.2.3 Facebook-evenementen 

Een van de belangrijkste manieren om een activiteit onder de aandacht te brengen via Facebook, is 

het aanmaken van een evenement voor de activiteit. Een evenement kan aangemaakt worden door 

een persoon, een groep en een pagina. Iemand kan aangeven naar dit evenement te komen, 

waardoor de andere personen zien wie er naar dit evenement gaan. Bovendien komt het evenement 

in de Facebook-evenementenagenda van de personen die hebben aangegeven naar dit evenement 

te gaan. Dit evenement kan op de pagina en door ‘Spin Nijmegen’ worden gedeeld. Daarnaast kan dit 

evenement ook in groepen worden gedeeld. 

  

In de evenementen voor activiteiten kunnen berichten worden geplaatst en vragen worden gesteld. 

De personen die aangegeven hebben deel te nemen aan de activiteit, ontvangen hier een melding 

van. Zo kunnen deze personen van extra informatie worden voorzien over de activiteit. 
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 5. Halfjaarlijkse Ledenenquête 2013-2014 

 
In de Halfjaarlijkse Ledenenquête 2013-2014 zijn een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op 

de promotiemiddelen van SPiN. Onderstaand zijn de vragen te vinden en de resultaten van de 369 

ingevulde enquêtes. 

  

5.1 Communicatie activiteiten en andere informatie over SPiN 

Uit de onderstaande resultaten blijkt dat leden het meeste via Facebook op de hoogte worden 

gehouden van activiteiten en andere informatie over SPiN. 

Op welke manier word jij op de hoogte gebracht van de SPiN-

activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk)  

 Count % 

Website 83 22,5% 

Blackboard 149 40,4% 

Collegepraatje 241 65,3% 

Facebook 286 77,5% 

Nieuwsbrief 129 35,0% 

Posters 119 32,2% 

Flyers 134 36,3% 

Bordjes in DE café 22 6,0% 

Twitter 0 0,0% 

 

Uit de onderstaande resultaten blijkt dat de respondenten het liefst op de hoogte gehouden worden 

via Facebook. Facebook heeft vergeleken met de andere promotiemiddelen een erg hoge score.  

Op welke manier word je het liefst op de hoogte gebracht van 

SPiN-activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Count % 

Website 64 17,3% 

Blackboard 119 32,2% 

Collegepraatje 121 32,8% 

Facebook 271 73,4% 

Nieuwsbrief 63 17,1% 

Posters 73 19,8% 

Flyers 49 13,3% 

Bordjes in DE café 16 4,3% 

Twitter 2 0,5% 
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5.2 Gebruik website 

De respondenten gebruiken de website hoofdzakelijk om boeken te bestellen. Daarnaast kijken ze 

vaak in de activiteitenagenda en naar de foto’s. Ze zoeken op de website ook informatie over SPiN en 

over de SPiN-korting. De vacatures en de digitale HersenSPiNsels worden weinig bekeken. Van de 

respondenten gebruikt 11,7 % de website niet. 
 

Welke van de volgende mogelijkheden van de SPiN-website, gebruik je? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Count % 

Foto bekijken 82 22,2% 

Activiteitenagenda bekijken 100 27,1% 

Informatie zoeken over SPiN 42 11,4% 

Boeken bestellen 309 83,7% 

Informatie over de SPiN-korting 52 14,1% 

Digitale Hersenspinsels bekijken 5 1,4% 

Vacatures bekijken 15 4,1% 

Ik gebruik de SPiN-website niet 43 11,7% 
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6. Stappenplan  
 
6.1 Promotie voor activiteiten en overige informatie 
Het onderstaande stappenplan geeft een duidelijk overzicht van promotiemogelijkheden en het 

gebruik hiervan. De vragen zijn bedoeld om na te denken over de verschillende mogelijkheden om de 

activiteit mee te promoten. Per vraag worden de bijbehorende promotiemiddelen en de realisatie 

hiervan beschouwd.  

 
Tabel 1: Stappenplan promotie voor een activiteit 

Vraag Promotiemiddel Wanneer wordt dit 
promotiemiddel 

ingezet? 

Wat moet er worden gedaan 
om de promotie te realiseren? 

Stel voor deze handelingen 
ook deadlines. 

1. Wil je de 
activiteit/informatie 
opnemen in de 
promotiemiddelen die 
zijn bedoeld voor de 
promotie van 
meerdere 
onderwerpen, de 
globale 
promotiemiddelen? 
 

Maandagenda 
 

Aan het begin van de 
maand 

Het maken van een maandagenda 

Boekenflyer 
 

Tijdens de boekenverkoop Het maken van een boekenflyer 

Collegepraatjes 
 

Op afspraak Het maken van een presentatie 

Nieuwsbrief 
 

Voor het versturen van de 
nieuwsbrief 

Het maken van een nieuwsbrief 

Website (agenda) 
 

Direct - 

HersenSPiNsels Voor het laten drukken van 
de HersenSPiNsels 

Het maken van een promotiestuk 

2. Hoe worden de 
promotiemiddelen die 
afgestemd worden op 
de activiteit/ 
informatie ingezet? 
 

Facebook  
 

Wanneer gewenst Promotie bericht schrijven 

Blackboard (nieuwsbericht) Wanneer gewenst Promotie bericht schrijven 

Website (nieuwsbericht 
en/of headliner) 

Wanneer gewenst Promotie bericht schrijven 
Headliner maken 

Email  
 

Wanneer gewenst Mail schrijven 

Poster  
 

Wanneer gewenst Poster maken en printen 

3. Is deze activiteit/ 
informatie interessant 
voor andere 
doelgroepen dan de 
SPiN-leden?  
 

Media  
 

Afhankelijk van media Contact opnemen met media 

Alumni-nieuwsbrief  
 

Afhankelijk van planning Het maken van de Alumni-
nieuwsbrief 

Samenwerkingsverbanden 
 

Afhankelijk van 
samenwerking 

Overleg over mogelijke 
samenwerking 

4. Wilt de commissie 
die de activiteit 
organiseert een 
toevoeging maken aan 
de promotie? / Wilt het 
bestuur een 
toevoeging maken aan 
de promotie van de 
informatie? 

Flyeren  
 

Wanneer gewenst Het maken en drukken van de 
flyers 

Ludieke promotie 
 

Wanneer gewenst Afhankelijk van de actie 

Op het bord schrijven 
 

Tijdens colleges - 

Mond-tot-mond reclame 
 

Wanneer gewenst - 



                              Promotieplan SPiN 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 16 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

 
 
6.1.1 Gebruik stappenplan 

Het stappenplan is ingedeeld per categorie van promotiemiddelen. Aan de hand van het stappenplan 

wordt gekeken welke promotiemiddelen geschikt zijn om de activiteit of informatie mee onder de 

aandacht te brengen. Ten tweede worden er deadlines gesteld voor wanneer de activiteit/informatie 

in het promotiemiddel moet worden verwerkt. Daarna wordt gekeken naar de handelingen die 

moeten worden verricht om het promotiemiddel te realiseren en worden er deadlines gesteld voor 

deze handelingen. 

  

6.1.2 Advies promotie voor de activiteiten van SPiN 

Het stappenplan geeft een overzicht van de mogelijkheden waarmee er voor een activiteit 

gepromoot kan worden. Hieronder wordt een advies gegeven over het gebruik van deze middelen 

per categorie van promotiemiddelen. 

  

De globale promotiemiddelen zijn ontzettend handig om veel informatie in één keer mee te 

verspreiden. Er wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk activiteiten te verwerken in de globale 

promotiemiddelen. De activiteiten die al vast staan kunnen direct in de maandagenda, in de agenda 

op de website, in de collegepraatjes en in de nieuwsbrief. Met de boekenflyer ben je beperkt tot de 

informatie die je hebt op het moment dat de boekenflyer wordt gemaakt. Als dit niet veel activiteiten 

zijn, kun je er ook al activiteiten opzetten waarvan de datum niet bekend is, maar waar wel zeker van 

is dat de activiteit zal plaatsvinden. 

  

In de tabellen 2, 3 en 4 staat het advies omtrent de promotiemiddelen die afgestemd worden op het 

activiteitenaanbod van SPiN. In de tabellen is aangegeven welke promotie er nodig is per activiteit en 

hoeveel weken voordat de activiteit plaatsvindt de promotie moet starten. Dit overzicht geeft een 

duidelijk advies voor welk promotiemiddel het beste ingezet kan worden en wanneer er het beste 

gestart kan worden met de promotie. Door gebruik te maken van het stappenplan kan er van tevoren 

goed nagedacht worden over de promotie van een activiteit en kan er rekening gehouden worden 

met de deadlines voor het verwerkelijken van de promotie. 

  

Ons advies wat betreft de promotiemiddelen die zich richten op andere doelgroepen dan SPiN-leden, 

is vaker te overdenken of een activiteit interessant kan zijn voor meer mensen dan alleen 

psychologiestudenten. SPiN organiseert regelmatig activiteiten die raakvlakken hebben met andere 

studies.  

  

Als laatste de toevoegingen van de commissies aan de promotie. Commissies willen dat hun activiteit 

goed bezocht wordt. Het wordt geadviseerd om de commissies te stimuleren in het bedenken van 

ludieke acties om de activiteit mee te promoten en om hun activiteit op het bord te zetten tijdens 

colleges. 
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Tabel 2: Studiegerelateerde activiteiten 

Commissie  Activiteit  Facebook Website Blackboard Email Poster Flyer 

Congres-& 
Debatcommissie 

Congres 4 5 4 2 2 2 

 Debat 3 5 3 - 2 - 

Lezingcommissie Lezing 2 5 2 - 2 - 

 TED-Talk 3 5 3 - 2 - 

Oriëntatiecommissie  Therapieëndag  4 5 4 - 2 - 

 Experience Your 
Future 

4 5 4 - 2 2 

Tijdschriftcommissie Edities van 
HersenSPiNsels 

- - - - - - 

Training-& 
infocommissie 

Training  2 5 2 - 2 - 

 Mastervoorlichting 3 5 3 - 2 - 

Werkveldcommissie Werkveldexcursie  3 5 3 - 3 - 

 Bedrijvendag 4 5 4 - 2 1 

 
Tabel 3:  Niet-studiegerelateerde activiteiten 

Commissie  Activiteit Facebook Website Blackboard Email Poster Flyer 

Actiecommissie Themadag  2 5 -     - 2 - 

Buddyprojectcommiss
ie 

Activiteiten 4 - - 4 - - 

Feestcommissie Feest  4 5 - - 2 2 

Galacommissie Gala 5 5 3 2 3 2 

Integratiecommissie Docent-
studentlunch 

3 5 3 - 2 - 

 Ouderdag 4 5 4 6 2 - 

 Alumni-activiteit  4   4 - - 

 Eerstejaarsweekend 4 5 3 3 2 - 

Socioculturele 
commissie 

Culturele activiteit  3 5 - - 2 - 

 Sociale activiteit  3 5 - - 2 - 

 Psypop 4 5 3 - 2 2 

SocialCie Activiteit 3 5 - 3 - - 

 Actieve-
Ledenweekend 

6 5 - 6 4 - 

Sportcommissie Sportactiviteit  3 5 3 - 2 - 

 Batavierenrace 6 5 - - 4 - 

 
Tabel 4: Reizen 

Commissie Activiteit Facebook Website Blackboard Email Poster Flyer 

Skireiscommissie Wintersportreis 10 10 6 - 6 - 

Stedentripcommissie Stedentrip 10 10 6 - 6 - 

 Ludieke reis 8 8 6 - 6 - 

Studiereiscommissie Studiereis 10 10 6 -  - 

Uitwisselings- Uitwisseling naar 10 10 6 - 6 - 
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commissie buitenland 

 Uitwisseling naar NL - 10 6 2 - - 

 
6.1.3 Advies promotie voor overige informatie 
 
Het is belangrijk om de promotie voor overige onderwerpen niet over het hoofd te zien. Vaak zijn de 

activiteiten van SPiN de hoofdonderwerpen waar promotie voor wordt gemaakt, waardoor het 

gemakkelijk is om te vergeten ook de overige informatie onder de aandacht te brengen. Wij 

adviseren om de overige informatie regelmatig toe te voegen aan de globale promotiemiddelen. De 

diensten van SPiN, zoals de SPiN-korting, de vacatures en het bijlessysteem zijn een waardevolle 

toevoeging voor de studenten. Het is zonde als ze hier geen gebruik van maken, omdat ze niet weten 

dat SPiN de betreffende diensten aanbiedt. 

  

In de onderstaande tabel is het advies omtrent de promotiemiddelen die afgestemd worden per 

onderwerp weergegeven. Per onderwerp is aangegeven welke promotiemiddelen worden 

aangeraden om de informatie mee te promoten. In de tabellen is aangegeven welke promotie 

wenselijk is voor bepaalde soorten informatie. 

 
Tabel 6: Overige promotie 
 

Onderwerp Facebook Website Blackboard Email Poster Flyer 

Activiteiten van 
derden 

Nee Ja Ja Nee Indien 
geleverd 

Nee 

Sponsoren Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Informatie over 
ledeninschrijving 

Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Informatie over 
uitschrijving 

Nee Ja Ja Ja Nee Nee 

Informatie over de 
SPiN-korting 

Ja Ja Ja Nee Ja Ja 

Informatie over 
vacatures  

Ja Ja Ja Nee Indien 
geleverd 

Indien 
geleverd 

Informatie over de 
boekenverkoop 

Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Informatie over het 
bijlessysteem 

Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Nieuwsberichten 
over de SPiN-kamer 

Ja Ja Nee Nee Nee Nee 

Werving actieve 
leden 

Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Werving nieuwe 
bestuursleden 

Ja Ja Ja Nee Nee Nee 

Prijsvragen, 
opdrachten en acties  

Ja Ja Ja Nee Nee Nee 

 
 

 


