
Verhalenhuis en Radio: Nieuw in Noord 

Arno (Verhalenhuis Haarlem) 

Rene van der Rijst (Immanuelkerk) 

Facilitator: Michelle Bouman (mbouman@haarlem.nl)  

Enerzijds de vraag hoe het Verhalenhuis meer bekendheid en bereik kan krijgen en 

anderzijds de vraag hoe het programma meer gevuld kan worden.  

Wie waren aanwezig 

 Michiel de Ruijter van Haarlem Noorderlicht (michiel@d2creators.nl)  

 Maaike Patist van gemeente Haarlem 

 Jane Ann Veldmeijer van Spaarnelanden (jveldmeijer@spaarnelanden.nl) 

 Jolande Nootenboom van Sociaal Wijkteams (jnootenboom@haarlem.nl en wijkteam-

noord1@haarlem.nl) 

 Karin Goudsmit van Herstelacademie (iherstelacademie@gmail.com) 

 Sandra van der Gouw van Ecosol (svandergouw@ecosoleffect.nl) 

 

Dit zijn onze belangrijkste bevindingen over bekendheid/bereik 

 Promotie via de kanalen van gemeente Haarlem (website, Twitter, Facebook gemeente, 

Facebook Haarlem Noord, Instagram, LinkedIn, YouTube, Insite+, Extranet).  

 Promotie via de kanalen van sprekers (of hun organisatie) die in de uitzending komen. 

 Live stream via website, tv en radio. 

 Kanalen van Haarlem105 en Verhalenhuis meer promoten. Roep mensen op om jullie 

Facebookpagina te liken! En stuur mensen zoveel mogelijk naar de website van Haarlem105, 

mensen snappen die koppeling niet als ze alleen horen radioshow Verhalenhuis.  

 De frequentie 89.9 (meer) promoten.   

 Online luistercijfers monitoren. 

 Billboards in de stad. 

 Kom een keer langs bij het Initiatievencafé van de gemeente. Dan kan je zelf pitchen ter 

promotie en/of mensen ontmoeten. Meld je aan voor de mailinglijst van Initiatievencafé 

zodat je de uitnodigingen en dergelijke ontvangt via initiatief@haarlem.nl.  

Dit zijn onze bevindingen over programma 

 Neem contact op met Jolande van Sociaal Wijkteam voor een uitzending. 

 Neem contact op met Karin van Herstelacademie voor een uitzending. 

 Neem contact op met Jane Ann voor een uitzending.  
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 Programmaonderdeel over de imker. 

 Programmaonderdeel over Brouwerij ’t Uiltje.  

 Plan je programmering verder voorruit om te voorkomen dat sprekers niet kunnen.  

 Benader sportverenigingen, ondernemers et cetera in Noord voor programmavulling.  

 Doe een thema over vrijwilligers. Dan werf je misschien ook meer vrijwilligers. 

 Ga een partner deal aan met organisaties/mensen die komen spreken in de uitzending. In ruil 
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