
Een overzicht van de belangrijkste lessen uit de presentatie van 

Danny de Graaf op het TT Circuit van Assen op 20 november 2013  

WORKSHOP SPONSORWERVING 



WAAROM SPONSOREN BEDRIJVEN? 

• Het doel van bedrijven is om een voorkeurspositie bij hun klanten (consumenten of 

andere bedrijven) te verkrijgen. 

 

• Het ultieme doel is om onmisbaar gevonden te worden (Apple). 
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HOE KLIMT EEN BEDRIJF OMHOOG? 

• Stap 1 is om bekend te worden. Bedrijven gebruiken daar doorgaans reclame voor. 

 

• Stap 2 is dat de klant het product of dienst gaat proberen. 

 

• Stap 3 is dat er een (persoonlijke) relatie ontstaat tussen klant en bedrijf.   

 

• Stap 4 is dat de klant loyaal wordt aan het bedrijf.  

 

• Stap 5 is dat de klant echt een fan wordt van het bedrijf en dat ook uitdraagt.  



HOE CREËERT EEN BEDRIJF EEN BAND? 

• Door het toevoegen van associaties aan het merk/ bedrijf.  

• De klant moet aan veel meer denken bij een bedrijf of merk dan alleen het product of de 

dienst. 

• Associaties creëer je (o.a.) door emoties. Denk aan het voorbeeld van Coca Cola en 

Pepsi: ‘Pepsi is eigenaar van de smaak, maar Coca Cola is eigenaar van de emoties’.  

• Mensen krijgen emoties als het ze persoonlijk raakt of als ze er persoonlijk verbonden 

mee zijn. 

 

 

 

                    SPONSORING 



WAT ZOU SPONSORING MOETEN DOEN? 

• Consumenten voelen zich verbonden met hun club, vereniging, evenement, etc . 

 

• Iets van de passie van de leden/ bezoekers zou moeten overslaan op de sponsors.  

 

 

 

HOE?.... 



SPONSORING MOET HET… 

LEUKER… 

MOOIER…maken 

BETER… 

! 



HET BEGINT BIJ JE EIGEN ORGANISATIE 

• Wat is er nodig om jouw evenement/ organisatie voor jouw achterban leuker, beter en/of 

mooier te maken? Tip: vraagt het je achterban! 

 

• Wat weet je over je achterban (dus: bezoekers of leden)? Zorg dat je zoveel mogelijk over 

hen weet. Tip: vraag het je achterban! 

 

• Wat maakt jullie uniek en waarom lopen de mensen voor jouw organisatie warm? 

Tip: vraag het je achterban!    

ONDERZOEK! 



ZOEK PASSENDE SPONSORS 

• Welke bedrijven passen bij jouw organisatie op basis van het profiel van jouw achterban?  
 

• Welke bedrijven hebben een belang bij jouw organisatie? 
 

• Of welk belang van bedrijven zou jouw organisatie kunnen dienen? 
 
Denk aan: - relatiemarketing 
  - nieuwe markt/ nieuwe doelgroep/ nieuwe klanten voor het bedrijf  
  - verdieping van de relatie met bestaande klanten  
  - tevredenheid van medewerkers van het bedrijf vergroten  
  - toevoegen van extra ‘waarden’ aan het merk/ bedrijf 
  - versterken van bepaalde waarden als zorgzaam of ambitieus (etc.)
  
 
  



SPONSORING GAAT OM TEGENPRESTATIES 

• Wat kun je een bedrijf bieden? 

 

• Sponsoring is: “het aan gaan van een wederkerige relatie waarbij geld, goederen of in 

geld te waarderen diensten beschikbaar worden gesteld voor communicatieve en/(of) 

associatieve tegenprestaties”.   

 

• Denk dus niet in (reclame)borden, logo’s en advertenties, maar in kwalitatief contact met 

je achterban. Hoe worden zij behalve fan van jouw organisatie ook fan van je sponsor? 

 

• Hoe kun je er voor zorgen dat ook het bedrijf er door jouw organisatie/ evenement er  

LEUKER, BETER of MOOIER op wordt?     



WAT MOET ER IN JE VOORSTEL STAAN? 

• Toon heel duidelijk en kort en bondig waarin jouw organisatie volstrekt uniek is.  

 

• Vertel wie je achterban is, wat hen kenmerkt, wat ze overeenkomstig hebben, hoe ze jouw 

organisatie beleven etc.  

 

• Toon ambitie, maar maak geen beloftes die je niet waar kunt maken. 

 

• Vertel over je bereik. Hoe onderhoud je het contact met jouw achterban? Welke middelen 

heb je daarvoor beschikbaar en hoe kun je die (ook) inzetten voor je sponsor? 

 

• Laat zien dat je betrouwbaar bent.   



BENADER HET BEDRIJF 

• Het liefst via een persoonlijke introductie (gebruik LinkedIn). 

 

• Schrijf een goede, korte en pakkende brief en maak een mooie presentatie over je 

organisatie en/of evenement (op usb-stick). 

 

• Geef ook suggesties hoe het bedrijf de sponsorship kan activeren.    

 

• Verschiet niet al je kruit voor het (hopelijk) persoonlijk vervolggesprek.  

 

• Zeg wat je wil en noem het een sponsoraanbod (geen –verzoek). 

 



ONDERHOUD DE RELATIE  

• Laat op gezette tijden iets van je horen. Ook en vooral als je niets van de sponsor wil.  

 

• Wees attent. Noteer de verjaardag van je sponsor (en/of zijn kinderen) in je agenda. 

 

• Stuur geen standaard mailing en nieuwsbrieven naar je sponsor. 

 

• Blijf op de hoogte van ontwikkelingen bij je sponsor en feliciteer hem met goede 

resultaten en kijk of je daarin iets voor hem kan betekenen. 

 

• Wees altijd eerlijk en oprecht. Ook als het minder goed met je organisatie gaat.   



SLOTTIPS 

• Probeer in contact te komen met de directeur. 

 

• Zorg voor een goede sponsorpagina(‘s) op je website en verwijs daar direct naar.  

Kijk voor een goed voorbeeld op https://www.kinderfonds.nl/uw-hulp-onmisbaar  

 

• Lees voor meer praktische tips mijn boek ‘Sponsoring: hoe en waarom’.  

O.a. verkrijgbaar bij Bol.com, Bruna, AKO en Polare.  
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MEER ADVIES OF HULP NODIG? 

Neem contact op via info@sponsoringadviseur.nl 

 

 

Blijf op de hoogte via:  

 

        @sponsoringadviseur  

 

         nl.linkedin.com/in/ddegraaf 
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