
Jaarplan 22/23
Geen coronamaatregelen
- Groei van 2018/2019 oppakken
- VMBO werving specifieke, maandelijkse acties
- Vernieuwing aanbod trainingen 
- Programma in Rode Hoed ontwikkelen

Wel coronamaatregelen
- Vasthouden cijfers 2020/2021
- YouTube kanaal uitbreiden, online lesmateriaal meer marketen
- Extra online cursus ontwikkelen
- Buitenactiviteiten ontwikkelen



Jaarplan 22/23 – hoofdpunten

Werving
-Meer naar buiten treden: scholenbezoek, congressen, marketing & communicatie
-Impact meten en laten zien: impactonderzoek i.s.m. SKB
-Uitbreiden netwerk van scholen (VMBO)

Binding 
-Goed relatiemanagement met scholen en partners
-Feedback vragen van de doelgroep (scholen en leerlingen)
-Doelgroep actief betrekken bij ontwikkeling inhoud lesmateriaal

Kwaliteit
-Inhoud nog beter laten aansluiten op doelgroepen
-Meer doen met en rondom actualiteit in trainingen en lesmateriaal
-Inzetbaarheid trainers verbeteren



Jaarplan 22/23 – doelstellingen
Tussen haakjes aantallen scholieren of docenten.
Zie kpi 21/22 voor de vergelijking en status

Basis vmbo Havo/vwo MBO totaal

Trainingen in de 
klas

5
(125)

50
(1.250) 

160
(4.000) 

40
(1.000)

255
(6.375) 

Debattoernooi 0 50 140 20

Docententraining 2
(16)

10
(80)

8
(64)

5
(40)

27
(216)

Lesmateriaal Youtube views Website unieke
bezoekers

Mailings aantal 
abonnees

Deel VMBO

130.000 100.000 10.000 1500

Social Media Instagram 
volgers

LinkedIn volgers Facebook volgers

1250 750 3500



Uitwerking jaarplan 22/23

Trainingen Inhoud
- Twee nieuwe trainingen ontwikkelen en aanbieden
- Trainerspool breder inzetbaar maken
- Seniortrainer meer trainers laten trainen

Trainingen werving
- Vanaf augustus werven, elke maand finetuning
- Directeur scholen laten bezoeken



Uitwerking jaarplan 22/23

• Toernooien
- Omdopen alle toernooien NK
- I.s.m. Rode Hoed elke maand MBO-actualiteitendebat 

• Projecten en samenwerkingsverbanden
- Meer losse projecten
- Aanbod en volume SKB uitbouwen



Uitwerking jaarplan 22/23

Lesmateriaal
- vernieuwing en aanvulling aanbod YouTube kanaal
- Frequenter stellingen op actualiteit (vgl Jeugdjournaal)

Trainers
- Trainers breder inzetbaar maken

Juryleden
- Werven ook onder ambtenaren en relaties
- Fysieke trainingsdag incl uitje voor trouwe juryleden



Uitwerking jaarplan 22/23

• Fondsenwerving

- inzetten op langjarige samenwerkingen
- vermogensfondsen benaderen
- donateursprogramma ontwikkelen (advocatenkantoren)


	Jaarplan 22/23
	Jaarplan 22/23 – hoofdpunten
	Jaarplan 22/23 – doelstellingen�Tussen haakjes aantallen scholieren of docenten.�Zie kpi 21/22 voor de vergelijking en status
	Uitwerking jaarplan 22/23
	Uitwerking jaarplan 22/23
	Uitwerking jaarplan 22/23
	Uitwerking jaarplan 22/23

