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Ik	  ga	  hier	  geen	  verhaal	  houden	  over	  de	  verschillen	  tussen	  communicatie,	  
marketing,	  reclame	  en	  public	  relations.	  En	  welke	  insteek,	  denktrant	  of	  
richting	  die	  verschillen	  zo	  verschillend	  maken.	  Ik	  ga	  geen	  opsomming	  
geven	  van	  de	  verschillende	  tactics	  tussen	  on-‐	  en	  offline	  media...	  

Heel	  kort	  door	  de	  bocht	  is	  PRvanstekelenborg	  in	  staat	  om	  voor	  

alles	  en	  iedereen	  een	  verhaal	  op	  poten	  te	  zetten	  waarmee	  u	  

aandacht	  kunt	  genereren.	  Aandacht	  van	  de	  persmedia,	  aandacht	  

van	  uw	  (potentiële)	  klant	  en	  aandacht	  van	  uw	  concullegae.	  Off-‐	  en	  

online.	  En	  dat	  doet	  PRvanstekelenborg	  om	  positief	  te	  verrassen,	  

om	  betrokkenheid	  te	  genereren,	  om	  de	  ‘wow-‐factor’	  te	  vergroten,	  

om	  naam	  te	  maken	  of	  te	  verstevigen,	  om	  geloofwaardigheid	  over	  

te	  brengen	  en	  om	  vertrouwen	  te	  winnen.	  

Ik	  geloof	  sterk	  in	  de	  ROI	  als	  ‘the	  return	  on	  ideas’	  in	  plaats	  van	  ‘the	  

return	  on	  investments’.	  En	  dat	  heeft	  weer	  alles	  te	  maken	  met	  

mensen	  die	  uw	  idee	  of	  verhaal	  adopteren	  om	  het	  verder	  uit	  te	  

dragen.	  Gewoon,	  omdat	  goede	  verhalen,	  goede	  mensen	  en	  goede	  

organisaties	  de	  moeite	  waard	  zijn	  om	  (door-‐)verteld	  te	  worden.	  

De	  vraag	  anno	  nu	  is	  niet	  een	  ouderwets	  strikt	  verdienmodel.	  De	  

vraag	  is	  niet	  wat	  het	  slechts	  mij	  kan	  opleveren.	  De	  vraag	  is	  wat	  het	  

voor	  u,	  jou	  en	  jou	  kan	  betekenen.	  Positieve	  beleving	  over	  u	  en	  uw	  

verhaal	  maakt	  de	  tongen	  los	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  een	  

gelijkwaardige	  wederzijdse	  input	  ontstaat	  van	  waaruit	  u	  nieuwe	  

mogelijkheden	  en	  kansen	  kunt	  creëren.	  Volgens	  mij	  is	  dat	  de	  

essentie	  van	  co-‐creatie	  en	  van	  nieuws	  maken.	  

Uw	  klant	  betrekken	  in	  uw	  organisatie,	  hem	  of	  haar	  on-‐	  en	  offline	  

laten	  vertellen	  waarin	  uw	  verhaal	  uitblinkt,	  dat	  is	  echt	  en	  hecht	  

ambassadeurschap.	  Wees	  open,	  eerlijk	  en	  oprecht	  en	  laat	  

journalisten	  en	  persmedia	  voortdurend	  toetsen	  en	  bekritiseren	  

hoe	  relevant	  uw	  bijdragen	  voor	  de	  maatschappij	  zijn.	  

Prvanstekelenborg	  ziet	  geen	  gescheiden	  werelden	  tussen	  uw	  

klanten	  en	  de	  media.	  Ik	  ga	  er	  vanuit	  dat	  elk	  verhaal	  

geruggensteund	  kan	  worden	  door	  een	  brede	  fanbase,	  omdat	  het	  

nieuw,	  opmerkelijk,	  wonderlijk,	  relevant,	  mooi,	  eerlijk,	  

betrouwbaar	  en/of	  vooruitstrevend	  is.	  

	  

Wat kan ik voor u betekenen? 
Het gaat niet om mij of prvanstekelenborg, het gaat om 
hoe u zo snel en efficiënt mogelijk een goed verhaal voor 
het voetlicht kunt brengen bij mensen die geïnteresseerd 
zijn in u en uw idee. 
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PRvanstekelenborg	  staat	  altijd	  
voor	  u	  klaar	  om	  strategieën,	  
plannen,	  maar	  ook	  campagnes	  te	  
toetsen	  op	  een	  realistische	  en	  
haalbare	  aanpak.	  Op	  tijd	  en	  
binnen	  elk	  gewenst	  budget.	  
PRvanstekelenborg	  is	  
nieuwsgierig	  naar	  uw	  verhaal.	  

Op	  basis	  van	  15	  jaar	  ervaring	  in	  de	  evenementenindustrie,	  bij	  non-‐

profitorganisaties,	  goede	  doelen,	  de	  overheid,	  in	  de	  

muziekindustrie	  en	  in	  communicatie	  en	  public	  relations	  aan	  klant-‐	  

en	  bureauzijde	  voor	  A-‐merken	  denk	  ik	  iets	  te	  kunnen	  toevoegen	  

aan	  hoe	  u	  een	  goed	  verhaal	  wereldkundig	  maakt	  en	  welke	  

handelingen,	  gedrag	  en	  tone-‐of-‐voice	  daarbij	  horen.	  

	  

PRvanstekelenborg	  is	  aangesloten	  op	  het	  Agility-‐netwerk	  van	  

PRNewswire	  en	  ANP	  Perssupport.	  

Via	  news	  aggregators,	  drives,	  netwerken,	  communities,	  bloggers,	  

twitteraars	  en	  eigen	  distributiekanalen	  peil	  ik	  de	  haalbaarheid	  en	  

relevantie	  van	  elk	  verhaal	  voor	  uw	  doelgroepen	  en	  bouw	  aan	  

klantenbestanden	  in	  een	  passende	  tone-‐of-‐voice.	  

Ik	  schrijf	  en	  herschrijf	  case	  stories,	  persberichten,	  media-‐

informatie,	  case	  studies,	  rapportages,	  jaarverslagen,	  mailings,	  

nieuwsbrieven,	  foto-‐bijschriften,	  web-‐	  en	  social	  media-‐content	  

waaronder	  blogs	  en	  tweets.	  

	  

Om	  te	  'seeden',	  te	  'liken'	  en	  te	  delen	  kan	  ik	  u	  helpen	  in	  het	  

ontwikkelen	  van	  mediarelaties	  en	  'free	  publicity',	  in	  social	  media,	  

blogging	  en	  microblogging,	  in	  productpositionering	  en	  -‐targeting,	  

in	  het	  organiseren	  van	  events,	  branding	  en	  brand	  awareness.	  Met	  

een	  frisse	  blik	  werken	  we	  samen	  aan	  uw	  missie,	  visie	  en	  strategie.	  

We	  bekijken	  uw	  doelgroepen	  en	  specifieke	  	  benaderingen	  en	  

analyseren	  de	  inzet	  van	  de	  middelen	  die	  daarbij	  het	  meest	  

efficiënt	  zijn	  en	  verpakken	  dat	  in	  een	  concreet	  en	  realistisch	  plan	  

van	  aanpak	  inclusief	  doelstellingen,	  te	  verwachten	  resultaten,	  

monitoring	  en	  evaluatie.	  	  

Hoe	  werkt	  PRvanstekelenborg?	  

-‐	  Eerste	  gesprek	  waarin	  het	  idee,	  de	  eisen	  en	  wensen	  naar	  voren	  	  

	  	  komen.	  

-‐	  Offerte	  waarin	  de	  opdracht,	  de	  doelstellingen,	  de	  planning,	  mijn	  	  	  	  

	  	  geleverde	  diensten	  en	  mijn	  tarieven	  zijn	  opgenomen.	  

-‐	  Schriftelijk	  akkoord	  op	  de	  offerte	  en	  de	  algemene	  voorwaarden.	  

-‐	  Uitvoering	  en	  tussentijdse	  terugkoppel-‐momenten.	  

-‐	  Afronding,	  evaluatie	  en	  feedback.	  

“Ik heb er een blind vertrouwen in 
dat de ‘P’ van ‘PR’ nog altijd de ‘P’ 
van ‘public’ en van ‘people’ is. En 
niet van ‘press’, ‘publicity’ of 
‘participant’. “ 
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