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VORMING 
PROMOGIDS



Zo krijgen we meer 
deelnemers op onze 

Chirocursussen.

We willen graag meer leiding en Chirovolk op onze cursussen. We willen
dat ze het grote Chirogevoel beleven, kennis maken met andere leiding
en handige tips krijgen om te gebruiken in hun leidingscarrièrre. Zo gaan
nog meer kinderen en jongeren zich keihard amuseren in de Chiro. 
Doelstelling: Het totaal aantal deelnemers op alle Chirocursussen
(2018-2019) is met minstens 20% gestegen in vergelijking met het
jaarlijks gemiddelde van het totaal aantal deelnemers van 2014 tot
2018. Om dat te bereiken hebben we nagedacht over een strategie en
een actieplan opgesteld.  



STRATEGIE

Er zijn echt veel cursussen bij de Chiro. Iedereen wil heel graag veel volk
op z’n cursus waardoor we doorgaans alles samenproppen in onze
Chiro-etalage. Voor leiding voelt het zo: 

We houden het helder en eenvoudig. 

Ga mee op X- weekend! Nog zoveel plaatsen voor onze Z-
cursus! Ken je Y-weekend al? Het is echt iets wat je gewoon
moet meemaken! Er is ook Q-cursus, ga je mee? Voor nog
meer soorten cursussen klik hier of hier. 

Leiding ervaart onze afzonderlijke promo-inspanningen als één grote
communicatiestroom van de Chiro. Ons aanbod is zeer breed en
ingewikkeld! Er is keuzestress, twijfel en verwarring. Hun beslissing blijft
in de frigo. Daarnaast is het bekend dat er een doorstroom is van
animatorcursus naar andere cursussen. Die twee zaken moeten we
benutten en optimaliseren: 



STRATEGIE 

1. We plaatsen Accu als dé Chirocursus in de etalage.  
 
2. Deelnemers van Accu zijn de doelgroep  
voor meer vorming. Ook: als Accu 'hot' is, surfen de
andere cursussen mee. 
 
3. Voor Kick zetten we in op doelgerichte 
 communicatie naar kader. 

Ga aan de slag en bedenk
eigen acties binnen deze

strategie:

J E F F  B U L L A S

“Keeping it simple
takes time and

effort.” 



STRATEGIE 

T O M  F I S H B U R N E

“The best marketing 
doesn’t feel like 

marketing.”

Promo als middel om leiding te helpen.

Een Chirocursus is er om leiding te ondersteunen. Die missie kan ook
uitgevoerd worden met je promo. We stappen hoofdzakelijk af van “Kom
mee! Daarom, daarom en daarom.” We zorgen ervoor dat onze
cursuspromo een inhoudelijke meerwaarde heeft voor leiding. Geen
platte promo maar een middel om ons doel te bereiken.  

4. We delen met regelmaat
inhoud die zeer interessant
en bruikbaar is voor
(toekomstige) leiding,
vanuit de oprechte
goesting om te helpen. 
 
5. We koppelen die inhoud
aan Accu en andere
vorming. 

Spel te flauw? 11 hacks om je
spel te pimpen! 
Top 3 momenten die je staan te
wachten als leiding.  
Je spelprogramma vergeten? 
5 instant improtips!  
Er zijn 3 leidingstypes. Welke
type ben jij?  
Daarom wil jij waarschijnlijk
leiding worden.  
7 moeiliike situaties die je
mogelijk meemaakt in je
leidingscarrière. 
Tip: Overweeg om te vloggen!
Maar neem je tijd hiervoor.  



STRATEGIE 

N E I L  P A T E L

“You can’t just place
a few “Buy” buttons
on your website and
expect your visitors

to buy.” 

Transparantie in cursusprogramma

Wij weten allemaal perfect wat een Chirocursus is en waarom het de
moeite is. Voor leiding is dit totaal nieuw en onbekend. Sommige zaken
die wij vanzelfsprekend vinden, zijn voor nieuwe leiding zeer interessant
om te weten.

5. We tonen leiding gedetailleerd wat een
Chirocursus is. 

Hoe ziet een dag eruit? Wordt er aan banken gezeten zoals
op school of worden er ook spelen gedaan? Wanneer is
ruimte om iets te drinken? Hoe is de sfeer? Wanneer sta je
op? … 



DE TOOLS

Logo’s, baselines en huisstijlelementen 
(Rood vlak en geel balkje onderaan)

Print Online

• Affiches Accu 
• Stickers Accu 
• Infoboekje Accu 
• Folders Haka en Kick 
• Roll-up Haka en Kick 
• Zending naar leiding 
• Zending naar kader 

• Nieuwe
landingspagina's vorming 
• 40 posts/artikels op
Facebook en Instagram 
• Nieuwsbrieven  
• Online advertenties 
• Banners 
• Video, foto's. 

Gebruik de Drive met logo’s, banners, etc.:
https://goo.gl/vHWCVF 
Tip: plaats jouw creaties op de Drive als inspiratie voor anderen! 

Gebruik de Facebookgroepen voor uitwisseling en
communicatie! Hulplijn: communicatie@chiro.be 

#samenleidingworden



DIT DOEN WE SAMEN!

Nieuwe logo’s, baselines en 
huisstijlelementen goed gebruiken op 
jullie eigen creaties. 1 Geef het nieuwe logo (met ondertitel) voldoende ruimte
en laat het spreken!  

Strategisch promo maken.

2 • Pak uit met Accu en hou het helder. 
• Maak deelnemers op Accu warm voor meer vorming 
• Repost of deel sterke inhoud vanuit de goesting om
(toekomstige) leiding te helpen. (Gebruik je
vormingsexpertise en ervaring). Overweeg vlogging! 
• Toon heel concreet wat je cursus inhoudt. 
• Doelgerichte promo voor Kick, vis niet te breed. 

Zorg dat drukwerk goed bij doelgroep 
terecht komt. 3 Vb. folders en affiches Accu op gewest-activiteiten,
folder Haka uitdelen op Accu. Folder Kick bij kader, ... 



#SAMENLEIDINGWORDEN

D E E P A K  C H O P R A

“Success comes 
when people act 

together”

En dan nog dit.

1. Een valkuil is om af te wachten tot enkele weken voor
je cursus en dan in gang te schieten bij gebrek aan
inschrijvingen. Dat werkt niet. Probeer ruim op tijd te
starten zodat je geen paniekpromo moet maken. 
 
2. Probeer te handelen vanuit de oprechte goesting om
leiding en kader te helpen. Dan wordt je promo geniaal. 
 
3. Nieuw sinds dit jaar: vroegboekkorting van 7,5 euro als
je minstens 2 weken vooraf inschrijft

VOOR IN JE AGENDA: 
CR+ OKTOBER VOOR CURSUSTREKKERS, 

MET OA. FOCUS OP VORMINGSPROMO

Chirojeugd Vlaanderen vzw 2018  


