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1. Inleiding 
 
Richt een organisatie op. Zo luidt de opdracht voor Onze Reputatie, het groepsproject van blok D 
communicatie management jaar 1. Onze organisatie presenteren wij in de vorm van een website.  
 
De organisatie die wij hebben opgericht heet Lalibela, een non-profit koffiezaakje in Utrecht die het 
dorp Lalibela in Ethiopië ondersteunt door het verkopen van de daar verbouwde koffie. De website 
van Lalibela representeert de organisatie en toont het onderscheidend vermogen aan.  
 
In dit verantwoordingsverslag verantwoorden we de keuzes die wij hebben gemaakt en die ertoe 
hebben geleid dat Lalibela nu (fictief) bestaat.  
 
Bezoek onze website op www.lalibelkoffie.weebly.com. Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Daan de Groot  
Desirée Boot  
Etienne Fokkens  
Jeroen de Jong  
Liza van der Neut  
Sebastian Nijdam  
 

  

http://www.lalibelkoffie.weebly.com/
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2. Missie en visie 

2.1 Missie 

“Door het verkopen van (h)eerlijke koffie wil Lalibela een beter bestaan creëren voor de inwoners 
van Lalibela. Door het kopen van koffiebonen tegen een eerlijke prijs kunnen koffieboeren in Lalibela 
blijven groeien en bestaan.” 

2.2 Verantwoording missie 

Lalibela wil eerlijke koffie verkopen aan haar klanten, daarom gebruiken wij de koffiebonen die we 
door middel van eerlijke handel kopen uit Lalibela. Deze koffie is heerlijk omdat onze werknemers 
cursussen hebben gehad om de allerlekkerste koffie te zetten en te serveren. Daarnaast is deze koffie 
heerlijk omdat de boeren in Lalibela deze koffiebonen met de hand verbouwen. Hier komen dus 
bijvoorbeeld geen chemische stoffen bij. Wij willen een beter bestaan geven aan de inwoners van 
Lalibela. Dit doen wij door een deel van de winst in de vorm van goede doelen te geven aan de 
inwoners van Lalibela. Deze doelen zijn: maandelijks bezoek van een dokter, schoolmateriaal voor de 
St. Lalibela Secondary School en het realiseren van een extra koffieplantage. De klanten kunnen bij 
aankoop van hun koffie zelf kiezen welk doel zij willen steunen. Zowel in de winkel, als op de website 
wordt bijgehouden wanneer een doel behaald is. Lalibela wil dat koffieboeren blijven groeien en 
blijven bestaan. Wanneer de plantages blijven bestaan kunnen wij de koffiebonen uit Lalibela blijven 
gebruiken. Wanneer zij groeien, zullen de boeren uit Lalibela ook meer inkomen voor zichzelf 
hebben. 

2.3 Visie 

“Koffie met een hoger doel, daar staat Lalibela voor. Kwaliteit en betrokkenheid staan hierbij 
centraal. Dit houdt in dat wij onze gasten de beste en (h)eerlijkste koffie bieden en de inwoners van 
Lalibela ondersteunen. Dit realiseren wij door onze koffie bij de boeren uit Lalibela te halen en hun 
hier een eerlijke prijs voor te geven. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst van de verkopen in de 
winkel naar de doelen die wij hebben opgesteld en blijven opstellen. Om te zorgen dat wij onze 
gasten de beste en heerlijkste koffie schenken, is ons personeel goed opgeleid in het maken en 
serveren van onze koffie.” 

2.4 Verantwoording visie 

Koffie met een hoger doel realiseren wij door kwaliteit en betrokkenheid. De kwaliteit ontstaat uit de 
koffie die Lalibela aan haar klanten schenkt, deze koffie is eerlijk en heerlijk. Eerlijk omdat Lalibela de 
koffiebonen door eerlijke handel koopt uit Lalibela. Heerlijk omdat onze werknemers cursussen 
hebben gehad om de allerlekkerste koffie te zetten en te serveren. Daarnaast verbouwen de boeren 
in Lalibela deze koffiebonen met de hand. Hier komen dus bijvoorbeeld geen chemische stoffen bij. 
De betrokkenheid ontstaat uit de relatie tussen de klanten en de doelen die wij hebben in Lalibela. 
Wij maken de klanten bewust en betrekken ze bij ons doelen. Zo kiezen de klanten bij aankoop van 
hun koffie zelf welk doel zij willen steunen. Zowel in de winkel, als op de website wordt bijgehouden 
wanneer een doel behaald is. Daarnaast zetten wij op de site foto's zodat de klanten kunnen kijken 
wat er door ons in Lalibela gebeurt. Een deel van de opbrengst van de verkopen in de winkel gaan 
naar de doelen die wij hebben opgesteld en blijven opstellen. Deze doelen zijn: maandelijks bezoek 
van een dokter, schoolmateriaal voor het St. Lalibela Secondary School en het realiseren van een 
extra koffieplantage. Wij hebben voor deze doelen gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat er 
medische hulpverlening is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen in Lalibela goed 
onderwijs volgen, hierbij is schoolmateriaal erg belangrijk. Ons laatste doel hebben wij gekozen 
omdat wij het belangrijk vinden dat er in Lalibela koffie verbouwd blijft worden. Zo kunnen wij de 
koffiebonen uit Lalibela blijven gebruiken en hebben de boeren meer inkomen. Daarnaast zijn er 
meer arbeidsplekken als ze blijven groeien. 
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2.5 Kernwaarden 

Openheid, behulpzaamheid en eerlijkheid. 
 

2.6 Positionering: 

Bij Lalibela drink je heerlijke koffie voor een eerlijke prijs. Door de investering in Lalibela, het dorp 
waar wij onze koffiebonen vandaan halen, investeren we in de wereld van morgen. 
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3. Organisatieomschrijving 

3.1 Core business 

Het kernproduct van Lalibela is koffie. De koffiebonen worden verbouwd in het gelijknamige dorp 
Lalibela in Ethiopië, Afrika. De koffie wordt voor een fair-trade prijs verkocht. Het idee achter 
koffiezaak Lalibela, is om het dorp stappen te laten maken op het gebied van scholing, gezondheid en 
economie.  

3.2 Branche 

Lalibela bevindt zich in de branche van horeca en catering en VFI brancheorganisatie.1 

3.3 Sector 

Lalibela bevindt zich in de sector detailhandel. Koffie, een tastbaar product, leveren wij aan de 
consument. Ook horen wij gedeeltelijk bij de sector Retail2. Wij leveren namelijk ook gedeeltelijk een 
dienst, namelijk de verschillende koffieworkshops.  

3.4 Groei van het bedrijf 

Naast het aantal vaste personeelsleden die zijn beschreven op de website, bestaat Lalibela uit nog 
meer personeel. Naast de hoofd-barista zal bij Lalibela ander personeel plaatsnemen om er samen 
voor te zorgen dat de consument zijn/haar kopje koffie krijgt. De organisatie van Lalibela bestaat uit 
zes personen. Het doel van Lalibela is om in totaal tien personen in dienst te hebben. 

3.5 Juridische rechtsvorm 

Lalibela is een B.V. De reden dat Lalibela een B.V. is, is simpel. Er zijn zes mensen die belang hebben 
bij het bedrijf en het bedrijf hebben opgezet. Deze zes personen zullen allen evenveel aandelen 
krijgen van Lalibela, waardoor er geen meerderheidsbelang is en waardoor er dus geen één eigenaar 
aan te wijzen is. Alle zes hebben evenveel verantwoordelijkheid voor Lalibela. De reden dat wij niet 
voor een N.V. hebben gekozen, is omdat wij niet privé aansprakelijk willen worden gesteld. 3 

  

                                                           
1
 Antwoord voor bedrijven (z.d.), branche (horeca catering), geraadpleegd op 10 mei 2014, van 

 http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/branche/horeca-catering 
2
Rijksoverheid (z.d.), investeren in topsectoren, geraadpleegd op 10 mei 2014, van  

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-
topsectoren 
3
 Zakelijk.infonu (z.d.), de vennootschap bv en nv, geraadpleegd op 10 mei 2014, van 

 http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10371-de-vennootschap-bv-en-nv.html 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/branche/horeca-catering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10371-de-vennootschap-bv-en-nv.html
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4. Stakeholderanalyse 
 
De volgende tabel maakt duidelijk welke belangen de verschillende stakeholders van Lalibela 
hebben, wat hun bron van invloed is en of hun relatie en invloed ten opzichte van Lalibela intern, 
extern of interface is.  
 
Intern belanghebbenden zijn de belanghebbenden die zich binnen de organisatie bevinden, zoals 
werknemers en werkgevers. 
Extern belanghebbenden zijn de belanghebbenden die zich niet binnen de organisatie bevinden, 
maar daarbuiten. Denk aan leveranciers, de klanten en de media.  
Interface belanghebbenden zijn belanghebbenden die door wet of regelgeving invloed kunnen 
uitoefenen op de organisatie, zoals de overheid.4 
 

                                                           
4
Wikipedia (NL) (z.d.), Belanghebbende (organisatie), geraadpleegd op 10 juni 2014, van 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(organisatie) 

Belangen en machtsbronnen stakeholders Lalibela 

Stakeholder Belangen Bron van invloed Intern/extern/interface 

Gemeente Utrecht - Project in eigen gemeente 
- Goede naam 

- Vergunningen verlenen 
 

Extern 

Klanten - Kwalitatief goede koffie 
- Geld op de goede plek 
terechtkomt 
- Goede service 

- Grootste inkomsten bron 
van Lalibela 
- Helpen (nieuwe) doelen 
opstellen 
- Bij klachten kunnen ze 
naar de media stappen 

Intern 

Werknemers - Werkgelegenheid 
- Goede COA regeling 
- Fijne werksfeer 
- Bijscholing 

- Leveren arbeid 
- Gezicht van de organisatie 
- Kunnen staken bij slechte 
werkomstandigheden 

Intern 

Oxfam Novib - Naamsbekendheid vergroten 
van Oxfam Novib 
- Investeert in een nieuw 
project, waardoor ze meer 
donateurs krijgen 

- Financiële steun 
- Vergroot de 
naamsbekendheid van 
Lalibela 
- Uitwisselen van 
informatie, kundigheid en 
expertise 

Extern 

Leveranciers - Inkomstenbron 
- Steunen van een goed doel 

- Leveren van producten 
aan Lalibela 

Extern 

Concurrenten - Inkomsten en klantenaantal 
dalen 
- Marktaandeel daalt 

- Klanten afnemen 
- Concept overnemen 
- Prijzen sterk verlagen 

Extern 

Media - Lalibela is nieuwswaardig. Het 
is interessant om over Lalibela 
te schrijven 
 

- Kunnen slecht over ons 
praten 
- Houden onze acties in de 
gaten 
- Zorgen voor 
naamsbekendheid voor 
Lalibela 

Extern 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(organisatie)


Verantwoordingsverslag: Onze Stereotype | Blok D: De slag om het imago | JCM-D03A 

H
o

o
fd

st
u

k:
 4

. S
ta

ke
h

o
ld

er
an

al
ys

e 

9 

 

 
Gemeente Utrecht - mate van invloed: Gemiddeld 
Lalibela zorgt voor een goede naam van de gemeente Utrecht. Als Lalibela goed loopt en veel in de 
media komt zal vaak de naam van de gemeente Utrecht worden vermeld. Lalibela is namelijk 
gevestigd in Utrecht. Daarnaast is de gemeente ook een belangrijke stakeholder, omdat zij onze 
organisatie vergunningen kan geven. Deze vergunningen kunnen wij nodig hebben bij het 
organiseren van evenementen bij ons in de winkel en voor uitbreidingsplannen in de toekomst.  
 
Klanten - mate van invloed: Hoog 
De klanten zijn een van de belangrijkste stakeholders, dit is namelijk onze grootste inkomstenbron. 
Wij zorgen voor goede service, een goede kwaliteit koffie en wij zorgen dat het geld op de goede plek 
terecht komt. Samen met onze klanten proberen wij onze doelen te behalen en stellen wij nieuwe 
doelen op. Daarnaast stellen de klanten ook eisen aan ons als organisatie. Zij verwachten koffie en 
service van goede kwaliteit. Als dit niet het geval is en er komen klachten kunnen zij gemakkelijk naar 
de pers stappen en Lalibela in een kwaad daglicht zetten. Taak aan ons als organisatie is om dit te 
voorkomen en de belangen van de klant te vervullen. 
 
Werknemers - mate van invloed: Hoog 
Onze werknemers zijn het gezicht van onze organisatie. Wij bieden de werknemers een fijne 
werkplek en de mogelijkheid om barista cursussen te volgen. Zij eisen een goed CAO van ons als 
organisatie. Wij leveren dit ook, want anders zal Lalibela bekend gaan staan als nare werkgever. Ook 
moeten wij onze werknemers tevreden stellen, anders zouden zij het werk neer kunnen leggen en 
dan kan de winkel niet open blijven. Een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer 
helpt de organisatie succesvol te zijn. 
 
Oxfam Novib - mate van invloed: Hoog 
Oxfam Novib is onze belangrijkste samenwerkingspartner. Oxfam Novib helpt onze doelen die wij 
hebben opgesteld voor het dorp Lalibela te realiseren, door het uitwisselen van hun kundigheid, 
informatie en expertise. Daarnaast investeert Oxfam Novib ook in de organisatie, waardoor Lalibela 
kan (blijven) bestaan en door kan groeien.  

Nationale Postcodeloterij - Naamsbekendheid 
- Origineel goed doel 
 

- Financiert het project 
- Stelt eisen  

Extern 
 
 
 

Ministerie voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

- Lalibela is een goed doel, dus 
het ministerie controleert de 
organisatie 

- Financiert het project 
deels.  
- Stelt eisen aan de 
organisatie op het gebied 
van ontwikkelingshulp 

Interface 

Centraal Bureau 
Fondswerving 

  - Belangen behartigen van 
de inkomsten. 
- Vertrouwen naar de 
consument (door het 
keurmerk) 

Interface 
 

Koffieboeren - Eerlijke en goede prijs voor 
haar koffiebonen 
- Goede werkomstandigheden 
- Financiële steun 
 

-Koffiebonen van goede 
kwaliteit 
- Samenwerkingsverband 

Extern 
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Daarnaast wordt de naamsbekendheid van beide partijen vergroot door de samenwerking. Oxfam 
Novib investeert in een origineel en nieuw concept van een goed doel en Lalibela zal Oxfam Novib 
duidelijk naar voren laten komen als belangrijke partner.  
 
Leveranciers - mate van invloed: Gemiddeld 
De leverancier zorgen voor de producten als glazen, koffiemachines, tafels, banken, het eten dat 
verkocht wordt etc. Zonder deze leveranciers kunnen wij onze winkel niet openen en onze doelen 
niet behalen. De relaties met onze leveranciers moet dus goed onderhouden worden. De 
samenwerking met Lalibela is voor de leveranciers goed, omdat zij op deze manier een relatie 
houden met Lalibela. Om de relatie goed te houden, zorgt Lalibela voor goede werkovereenkomsten. 
 
Concurrenten - mate van invloed: Gemiddeld 
Lalibela is natuurlijk niet de enige koffiezaak in Utrecht. Zij moet ervoor zorgen dat zij uniek blijft en 
laten zien wat haar bijzonder maakt en waarin zij zich onderscheidt van andere koffiezaken in de 
buurt. De concurrenten hebben weinig belang bij Lalibela. De concurrenten moeten juist rekening 
houden met een dalend marktaandeel en minder bezoekers.  
 
Media - mate van invloed: Gemiddeld 
Lalibela is een nieuw concept. Een koffiezaak die tegelijkertijd ook een soort goed doel is. Uniek in 
zijn soort, daarom heeft het ook een hoge nieuwswaarde. De media kunnen zorgen voor 
naamsbekendheid, wat zal zorgen voor meer klanten in Lalibela en daarmee het sneller behalen van 
de doelen. Echter kan de media er ook voor zorgen dat wij slecht in het nieuws komen. Daarom is het 
belangrijk om duidelijk, open en eerlijk te communiceren naar de media.  
 
Nationale Postcodeloterij - mate van invloed: Hoog 
De Nationale Postcodeloterij is naast Oxfam Novib onze belangrijkste partner. De Nationale 
postcodeloterij financiert het grootste deel van ons project, waardoor we onze organisatie hebben 
kunnen opzetten. Deze stakeholder is daarnaast ook belangrijk voor naamsbekendheid. De 
postcodeloterij heeft al een grote naamsbekendheid. Doordat zij Lalibela steunt zal Lalibela haar 
naam ook groeien. Daarnaast moet Lalibela zich wel aan de eisen van de postcodeloterij houden om 
deze financiële steun te behouden. Daarnaast helpt de postcodeloterij Lalibela door het delen van 
haar kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingshulp. Deze is voor Lalibela erg kostbaar, 
omdat zij beginner is op dit gebied en de hulp goed kan gebruiken.  
 
Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking - mate van invloed: Gemiddeld 
Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft geen belangen bij Lalibela. Zij heeft echter wel 
invloed op de organisatie. Lalibela moet zich aan de regels houden die het ministerie opstelt voor 
organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp. Houdt Lalibela zich niet aan deze regels, 
dan kan Lalibela niet langer voort blijven bestaan. 
 
Centraal Bureau Fondswerving - mate van invloed: Gemiddeld 
Het CBF is een belangrijke stakeholder. Lalibela hecht veel waarde aan het keurmerk dat zij geven, 
omdat het vertrouwen wekt bij het personeel en de consument. Hierdoor wordt Lalibela gezien als 
een serieuze organisatie. Dit zal te merken zijn aan de toeloop naar de winkel. Het CBF beoordeelt de 
organisatie op de volgende onderdelen: bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en 
communicatie, besteding van de middelen, verslaglegging en verantwoording. Om dit keurmerk te 
behouden moet Lalibela deze zaken goed op orde houden. 
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Koffieboeren - mate van invloed: Hoog 
De koffieboeren zijn de lopende motor achter ons bedrijf. Zonder bonen geen koffie, zonder koffie 
geen Lalibela. Daarom zijn wij erg afhankelijk van de boeren. De invloed die zij op ons hebben is het 
blijven leveren van de bonen. De invloed die wij als organisatie hebben op de koffieboeren is erg 
hoog. Logisch, want ons doel is hun te steunen door onder andere financiële steun. De relatie tussen 
Lalibela en de boeren moet daarom goed onderhouden worden. We houden elkaar draaiende.  
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5. Corporate story 
Lalibela is niet zomaar een koffiezaak. Lalibela is een dorpje in Ethiopië met koffieplantages waar wij 
onze (h)eerlijke koffie vandaan halen5. Onze koffie is fair trade, dit betekent dat wij de koffie voor 
een eerlijke prijs inkopen. Door het kopen van koffiebonen tegen een eerlijke prijs kunnen 
koffieboeren in Lalibela blijven groeien en bestaan.  
 Het unieke aan ons concept is, dat naast de fair trade handel er met het kopen van de koffie 
in onze winkel meerdere doelen worden ondersteund: zorgen voor schoolmateriaal voor de kinderen 
in Lalibela, maandelijks bezoek van enkele artsen in het dorp en het realiseren van een tweede 
plantage in Lalibela waar de boeren nog meer koffie en andere producten kunnen gaan verbouwen.  
 Door het verkopen van (h)eerlijke koffie willen wij een beter bestaan creëren voor de 
inwoners van Lalibela. Koffie met een hoger doel, dat is waar we voor staan. Koffie is bij ons 
investeren in de dag van morgen. 
 
Bij ons staat kwaliteit en betrokkenheid centraal. Ons personeel beschikt over kennis van de doelen 
en volgt daarnaast barista trainingen, om zo onze klanten goed te kunnen helpen en bedienen. Onze 
medewerkers kennen onze kernwaarden en zijn representatief voor de doelen die we ondersteunen. 
Ze fungeren ook als vraagbaak wanneer consumenten vragen hebben over ons concept, en doen dit 
met volle overgave. Tijdens het wekelijkse werkoverleg wordt het personeel op de hoogte gebracht 
van de vorderingen van onze projecten. 
 Tegenwoordig zijn steeds meer mensen bezig met duurzaamheid en met de kwaliteit van 
producten. Dit concept zorgt voor een enorme reikwijdte onder een grote groep mensen. De 
consument wordt vaak geconfronteerd met goede doelen die onduidelijk zijn over de bestemming 
van de donaties. Wij zijn helder, goed georganiseerd en op relatief kleine schaal actief. Wij willen de 
klanten betrekken bij de doelen die zijn opgesteld.  
 Om de klanten bij dit proces te betrekken, is er in de winkel een bepaald gedeelte speciaal 
ingericht om informatie te kunnen inwinnen over de ontwikkelingen en de voortgang in het dorp 
Lalibela. Zo zijn er foto’s, reisverslagen en verhalen van de werknemers te vinden. 
 Op deze manier brengen wij de ontwikkelingen in Lalibela ‘dichter’ bij de mensen, om zo de 
betrokkenheid te verhogen. Daarnaast hebben we een menukaart bij de bar hangen met een 
interactief bord waarop staat hoeveel kopjes koffie er nog besteld moet worden voordat er een doel 
is bereikt. Zo kan de consument kiezen welk doel hij of zij wil steunen en is direct te zien waar het 
geld naar toe gaat. Dit maakt het voor de klanten nog tastbaarder. De ontwikkelingen in de plantage 
worden nauw in de gaten gehouden, door middel van een jaarlijks bezoek in het dorp en regelmatig 
mailcontact met aangestelde contactpersonen. 
  
Het realiseren van onze doelen kunnen we niet alleen. Partners, zoals de Postcode loterij 
(commerciële partner) en Oxfam Novib (strategische partner) ondersteunen ons hierbij. Behalve 
financiële steun en het vergroten van de naamsbekendheid richten de samenwerkingsbanden zich 
ook op het realiseren van het uitwisselen van informatie, kundigheid en expertise. Zo kunnen wij als 
kleine zelfstandige onderneming onze doelstellingen zo goed mogelijk uitvoeren.6 
  
Onze winkel is klein, knus en huiselijk ingericht. Naast tafeltjes zijn er ook comfortabele banken die 
voor een rustige lounge setting zorgen. Dit alles maakt onze uitstraling van de winkel ‘eigen’.  
 Het logo bestaat uit de kleuren groen en bruin. Deze kleuren sluiten goed aan bij koffie en de 
koffieplantage. Groen is de kleur van de natuur en bruin is de kleur van koffiebonen. Door de 
combinatie van deze kleuren willen we ook iets “natuurlijks” uitstralen. Daarnaast heeft het logo een 

                                                           
5
 Wikipedia (EN) (z.d.), Lalibela, geraadpleegd op 21 mei 2014, van  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Lalibela 
6
 Rockwater company (z.d.), Juridisch en strategisch advies voor ondernemers, geraadpleegd op 21 mei 2014, 

van   
 http://www.rockwatercompany.com/nl/juridisch-en-strategische-advies-voor-ondernemers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lalibela
http://www.rockwatercompany.com/nl/juridisch-en-strategische-advies-voor-ondernemers
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rustig karakter. Dit willen we ook naar de consument uitstralen, het is een moment van even 
ontsnappen aan de realiteit en genieten van het moment. 
 De hectiek die je in andere koffiewinkels ziet is bij ons niet aanwezig. Bij ons kun je je even 
afsluiten, de chaos van het dagelijks leven vergeten en je laten meenemen naar de wereld van 
Lalibela.7  

                                                           
7
 Santhos (z.d.), grafische vormgeving, geraadpleegd op 20 mei 2014, van 

 http://www.santhos.nl/blog/grafische_vormgeving/item/32/4-vitale-logo-ontwerp-tips.html 

http://www.santhos.nl/blog/grafische_vormgeving/item/32/4-vitale-logo-ontwerp-tips.html
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6. Model Birkigt & Stadler 

6.1 Positionering 

Bij Lalibela Coffee drink je heerlijke koffie voor een eerlijke prijs. Door de investering in Lalibela, het 
dorp waar wij onze koffiebonen vandaan halen, investeren we in de wereld van morgen.  
Hieronder wordt het Birkigt en Stadler model ingevuld.8 

6.2 Gedrag 

Lalibela staat voor heerlijke koffie. De plantage waar wij onze koffiebonen vandaan halen ligt in 
Lalibela, Ethiopië. Dit is de reden waarom onze winkel hiernaar is vernoemd. Door een deel van onze 
opbrengst te doneren aan het dorp willen wij investeren in hun toekomst.  
Het geld dat hiermee opgehaald wordt gaan we investeren in verschillende, specifieke projecten. 
Ons eerste doel is schoolmateriaal voor de leerlingen van de plaatselijke basisschool. Wij willen deze 
kinderen kunnen voorzien van goede schoolboeken, schriften, pennen en potloden zodat ze beter 
onderwijs kunnen volgen.  
Het tweede doel is een wekelijks bezoek van een algemeen arts in het dorp. Veel inwoners kampen 
met gezondheidsproblemen maar ze hebben vaak niet de middelen en tijd om een dokter te 
bezoeken. Daarom willen wij ervoor zorgen dat er wekelijks een spreekuur komt waar de inwoners 
van Lalibela terecht kunnen met hun vragen en problemen.  
Het derde doel is het openen van een tweede, soortgelijke, koffieplantage in Lalibela. Hierdoor 
kunnen de boeren in Lalibela zich blijven ontwikkelen en in de toekomst misschien naast koffie nog 
andere gewassen en/of producten gaan verbouwen.  
We houden de ontwikkelingen op de plantage nauw in de gaten. Door middel van een jaarlijks 
bezoek en regelmatig mailcontact kunnen we de vorderingen goed in de gaten houden. Het jaarlijks 
bezoek is een ontmoeting van de plantage-eigenaar en de eigenaren van de Lalibela Coffee winkel in 
Utrecht. Tijdens dat bezoek vindt er een rondleiding plaats, een kijkje bij het brandproces van de 
koffiebonen en er zijn gesprekken met de eigenaar en de werknemers van de plantage. Verslagen en 
foto’s hiervan zijn dan terug te vinden in de winkel en op onze website waardoor klanten ook op de 
hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen op de plantage. 
Wij hopen in de toekomst nog meerdere projecten te kunnen financieren, want wij geloven dat je in 
je personeel moet investeren om gezamenlijk verder te kunnen komen. 

6.3 Communicatie 

We zijn een kleinschalig bedrijf dus onze interne communicatie verloopt voornamelijk mondeling via 
de telefoon of als het een algemene mededeling is dan wordt er intern een mail gestuurd naar al het 
personeel. 
Omdat we maar met een klein team zijn, kent iedereen elkaar en heerst er een sterke familiecultuur 
onderling. Personeelsleden hoeven de leidinggevende niet met u aan te spreken en ook buiten de 
werkvloer om gaan velen goed met elkaar om.  
Een keer per twee maanden houden we een teammeeting waarbij iedereen van het personeel en het 
management aanwezig is om de stand van zaken en eventuele verbeterpunten te bespreken.  
Ons team is klein en ook het personeel wordt nauw betrokken bij de besluitvorming over de winkel. 
Hierdoor willen we een ons-cultuur creëren waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft en zich op zijn 
gemak voelt. Hierdoor kan het personeel ook beter de boodschap en de kernwaarden waar wij voor 
staan overbrengen aan de klanten. 
Lalibela Coffee is zeer actief op social media. Zo hebben wij een Facebook, Twitter, Pinterest en 
Instagramaccount waar wij regelmatig updates plaatsen over de winkel, leuke acties en natuurlijk 
over de voortgang en ontwikkelingen op de plantage.  
 

                                                           
8
 Dhr. Huetink (16-11-2007), scriptie employer branding op de arbeidsmarkt, geraadpleegd op 20 mei 2014, van 

 http://essay.utwente.nl/58077/1/scriptie_Huetink.pdf 

http://essay.utwente.nl/58077/1/scriptie_Huetink.pdf
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6.4 Symboliek 

Naast het feit dat wij het belangrijk vinden dat al het personeel goed up to date is over de stand van 
zaken, vinden wij het ook belangrijk dat het team een keer in de zoveel tijd samenkomt zodat er 
meer groepsvorming ontstaat. Door middel van een etentje of bijvoorbeeld een barista training 
willen wij dit creëren.  
Ons personeel wordt getraind op barista- en klantvriendelijkheidsvaardigheden. Hierdoor kunnen wij 
iedere klant verzekeren van goede koffie en vriendelijk personeel.  
Wij vinden het ook heel belangrijk dat ons winkelpersoneel veel kennis heeft over wat er zich 
allemaal afspeelt op de plantage. Daarom bespreken wij tijdens onze briefings ook de voortgang en 
informatie van en over de plantage zodat als klanten een vraag stellen ons personeel met een goed 
en nuttig antwoord kan komen. Wij vragen ons personeel dan ook om zichzelf goed op de hoogte te 
houden door middel van de blogs, berichten en foto’s die te vinden zijn op onze website en onze 
Social media accounts.  
De winkel is klein, knus en huiselijk ingericht. Naast tafeltjes waar ruimte is om bijvoorbeeld te 
studeren onder het genot van een kop koffie kan je ook neerploffen op een van de comfortabele 
banken. 
In de aankleding en de huisstijl van de website houden we vast aan de kleuren bruin en groen zoals is 
terug te zien in het logo.  
We hebben voor deze kleuren gekozen omdat deze goed aansluiten bij koffie en de koffieplantage. 
Groen is de kleur van de natuur en bruin is de kleur van koffiebonen. Door de combinatie van deze 
kleuren willen we ook iets “natuurlijks” uitstralen. Kleuren zoals rood en blauw zouden hier 
bijvoorbeeld totaal mee in contrast staan.  
De winkel is klein, knus en huiselijk ingericht. Naast tafeltjes, waar ruimte is om te studeren onder 
het genot van een kop koffie, kan je ook neerploffen op een van de comfortabele banken.  
Wij willen onze onderneming zo klein mogelijk maken, zodat klanten meer betrokken raken bij onze 
doelen zoals deze genoemd zijn op de website. Om klanten nog meer bij dit proces te betrekken is er 
een bepaald gedeelte van de winkel speciaal ingericht om informatie te kunnen inwinnen over de 
ontwikkelingen en voortgang op de plantage. Er hangen foto’s, reisverslagen en verhalen van de 
werknemers op de plantage. Hierdoor halen we de ontwikkeling “dichterbij de mensen” zodat ze zich 
ook meer betrokken voelen. 
Als laatste hebben wij naast de menukaart bij de bar een interactief bord hangen waar op staat 
hoeveel kopjes koffie er nog besteld moeten worden voordat er een bepaald doel is bereikt. Wij 
verwijzen dan ook door naar de website zodat mensen nog meer informatie kunnen krijgen over een 
bepaald doel. 

6.5 Concurrentie 

Lalibela Coffee is een koffiezaakje, maar dan net even anders. Wij willen er zeker van zijn dat onze 
koffie 100% eerlijk is en dat alle partijen profijt hebben van onze winkel. Het gebeurt nog steeds te 
vaak dat boeren in derdewereld landen niet de eerlijke prijs krijgen voor hun koffiebonen die ze 
hiervoor verdienen. Wij zijn hier om het verschil te maken.  
Door nauw contact kunnen we haast zeggen dat we onze “eigen” plantage hebben in Ethiopië en 
hierdoor raken mensen ook niet verdwaald in de grootheid van een bepaald goed doel, zoals Fair 
Trade. 
We willen de mensen bijbrengen dat eerlijke en lekkere koffie niet per se heel duur hoeft te zijn maar 
dat er wel een heel proces aan vooraf gaat.  
Winkels zoals Starbucks zijn altijd heel hectisch en druk terwijl je bij Lalibela, naast heerlijke koffie to 
go, ook even rustig kan neerploffen op een van onze uitnodigende banken en met een kopje koffie 
en een krantje even kan ontsnappen aan de hectische wereld waarin we vandaag leven.  
Doordat er ook een speciaal gedeelte in de zaak is waar ruimte is voor workshops willen wij een 
ontmoetingspunt worden voor kennis, rust, creativiteit en natuurlijk voor de allerlekkerste koffie.   
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7. Juridische aspecten 
Het is onwenselijk als iedereen ongestraft kan meeliften op de naamsbekendheid en populariteit van 
een merkhouder of diens producten of diensten. Wij hebben voor onze organisatie een eigen logo en 
merk ontworpen omdat we een geheel nieuwe organisatie zijn. Wij kunnen dus niet gestraft worden 
voor het meeliften op de naamsbekendheid en de populariteit van een merkhouder. Wij hebben er 
voor gezorgd dat de woordmerken, beeldmerken, vormmerken en kleurmerken van het logo identiek 
zijn en niet zijn afgeleid van andere logo’s en merken.9 
 
6.1 Algemeen 
De teksten op het logo en op onze website zijn door ons zelf geschreven. Het is namelijk bij de wet 
verboden om zonder toestemming stukken tekst van andere mensen te gebruiken, omdat er 
copyright op staat (mits de schrijver of schrijfster van een tekst al meer dan 70 jaar is overleden)10. 
Op onze website zijn verschillende plaatjes te vinden. Een aantal van deze plaatjes zijn voorzien van 
bronvermelding op de pagina bronnen, omdat het anders volgens de wet verboden is om de plaatjes 
openbaar te maken onder onze eigen naam. De rest van de plaatjes hebben wij gehaald van gratis 
stock foto websites. Zoals: foter.com, stockvault.net, flickr.com, en freepik.com. Deze website 
hebben wij ook vermeld op de pagina bronnen. 

6.2 Verantwoording Logo 
Het logo is prominent te vinden op onze website en in de bijlage. We hebben goed nagedacht over 
de kleuren van het logo. We hebben de letters van Lalibela groen gemaakt, omdat wij als bedrijf 
willen uitstralen dat we een fair trade bedrijf zijn en daarbij hoort volgens onze organisatie de kleur 
groen. Het straalt de kleur van de natuur uit en indirect het behoud van de plantages. Naast de kleur 
groen is er ook gebruik gemaakt van de bruine kleur. Dit is namelijk de kleur van de koffieboon. De 
boon is waar ons product om draait en waar het productieproces begint11. De koffieboon van ons 
komt van een plantage uit Lalibela, deze koffieboeren krijgen van ons een eerlijke prijs voor hun 
koffiebonen. Zo kunnen ze blijven bestaan en investeren in het verbeteren van productieprocessen. 
Daarnaast steunen wij het dorp Lalibela door middel van investeringen in schoolmateriaal, het 
zorgen van het maandelijkse bezoek van een arts en het opbouwen van een nieuwe plantage in 
Lalibela. Het geld dat we investeren in onze doelen realiseren we door de verkoop van de koffie in 
onze winkel en kleine nevenactiviteiten. Door de combinatie van deze kleuren willen we ook iets 
“natuurlijks” uitstralen. Daarnaast heeft het logo een rustig karakter. Dit willen we ook naar de 
consument uitstralen, het is een moment van even ontsnappen aan de realiteit en genieten van het 
moment. 

  

                                                           
9
 BC (11-05-2010), Meeliften met andermans handelsnaam mag niet, geraadpleegd op 25 mei 2014, van  

 http://www.bc.nl/kennispartners/arag/artikelen/auteursrecht/4283-Meeliften-met-andermans-
handelsnaam-mag-niet.html 
10

 Wikipedia (NL) (z.d.), Plagiaat, geraadpleegd op 25 mei 2014, van  
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Plagiaat 
11

 DeLonghi (z.d.), het productieproces van koffie, geraadpleegd op 25 mei 2014, van 
 http://www.delonghi.com/nl-be/producten/koffie/koffie-cultuur/het-productieproces-van-koffie 

https://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.bc.nl/kennispartners/arag/artikelen/auteursrecht/4283-Meeliften-met-andermans-handelsnaam-mag-niet.html
http://www.bc.nl/kennispartners/arag/artikelen/auteursrecht/4283-Meeliften-met-andermans-handelsnaam-mag-niet.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plagiaat
http://www.delonghi.com/nl-be/producten/koffie/koffie-cultuur/het-productieproces-van-koffie
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8. Persstatement 

8.1 Video persstatement  

Ons persstatement is te vinden op onze site onder Pers. Werkt deze niet, dan kunt u het 
persstatement terugvinden via de volgende link: http://youtu.be/iGkquvnW3R4 

8.2 Verantwoording 

Wij hebben duidelijk genoemd dat wij heel open zijn over onze financiën en in onze winkel ook 
duidelijkheid geven over waar het geld naartoe gaat. Ook kan je op de website informatie vinden 
over de vorderingen.  
We geven in het persstatement eerlijk toe dat inderdaad niet al het verdiende geld naar het project 
in Lalibela is gegaan en dat er inderdaad wat geld achtergehouden is. Echter laten wij duidelijk blijken 
dat dit zeker niet in eigen zak verdwijnt. 
Doordat we deze vorderingen goed moeten monitoren zijn we ook zeer betrokken bij de 
koffieboeren in Lalibela. Wij vinden het immers heel belangrijk dat er vooruitgang wordt geboekt en 
dat het geld goed besteed wordt. Door al deze specifieke situaties te benoemen hebben wij onze 
kernwaarden terug laten komen in het persstatement.  
We brengen onze boodschap zo nuchter mogelijk over en hebben er daarom voor gekozen om het zo 
simpel mogelijk te houden. Door de spreker er alledaags uit te laten zien en voor een simpele witte 
achtergrond te kiezen is deze keuze ten uiting gebracht. We zijn geen grote multinational en we 
willen dus zo dicht mogelijk bij de mensen blijven. Dit doen wij ook om onze waarden openheid, 
eerlijkheid en betrokkenheid naar voren te laten komen. 
Met dit persstatement proberen we (eventuele) imagoschade te voorkomen12. Dit is gelijk ook de 
nieuwswaarde. Voor klanten, belangrijke stakeholders en de pers (die heeft bericht over dit voorval) 
is het nuttig om dit persstatement te bekijken.  
 
 
 

  

                                                           
12

 Wikipedia (NL) (z.d.), Imago (reputatie), geraadpleegd op 01 juni 2014, van 
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Imago_(reputatie) 

http://youtu.be/iGkquvnW3R4
http://nl.wikipedia.org/wiki/Imago_(reputatie)
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9. Social media overzicht 
Voor onze organisatie hebben we besloten om aan de slag te gaan met vier soorten van social media: 

Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest. Deze vier vormen van social media zijn op dit moment de 

populairste die wereldwijd worden gebruikt. Deze mediaplatvormen zijn geheel gratis en zo blijven 

de kosten voor ons om ons te kunnen presenteren als organisatie laag. Via Facebook en Twitter is er 

ook de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding te adverteren. De pagina kan worden gedeeld 

of mensen binnen de doelgroep krijgen automatisch een bericht van onze organisatie. Om de social 

media zo effectief mogelijk te benutten is het van belang dat het personeel van Lalibela moet zorgen 

dat de platvormen up-to-date blijven. Ook speelt het personeel van Lalibela een grote rol bij de 

Social Media. Zij moeten ervoor zorgen dat alles up-to-date blijft.  

9.1 Twitter 

Twitter is een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens 

publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarbij mensen op elkaar kunnen reageren en elkaar 

kunnen volgen. Het is een medium waar communicatie over en weer plaatsvindt met de doelgroep, 

criticasters en anderen die zich geroepen voelen iets te plaatsen. Zo is het voor onze organisatie 

gemakkelijk om nieuwe acties en handelingen wereldkundig te maken. Voor Lalibela is Twitter 

belangrijk om haar volgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het dorp. Voor Twitter 

is het noodzakelijk korte en duidelijke berichten te plaatsen. Als er een arts aanwezig is, of als er 

nieuwe materialen voor de school het dorp bereiken of als de eerste schop in de grond wordt gezet 

voor een nieuwe plantage is Twitter bij uitstek geschikt. We vermelden korte nieuwe ontwikkelingen 

en de interactie wordt aangegaan met mensen die zich geroepen voelen om te reageren. Zodat wij 

als Lalibela ook kunnen luisteren naar wat anderen denken, vinden en graag zouden zien. De 

interactie kan onze organisatie helpen aan nieuwe ideeën en zo kunnen wij beter begrijpen wat er 

onder de mensen speelt. Lalibela is een organisatie waarbij betrokkenheid in hoog vaandel staat. Dit 

willen we ook uitstralen via social media. Lalibela is gevestigd in Utrecht, een stad waar veel jongeren 

en studenten wonen. Via Twitter hopen we veel mensen uit de directe omgeving te bereiken om aan 

hen ons concept te vertellen.  

9.2 Facebook 

Facebook is een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of te houden. Gebruikers 

kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen op de zogeheten 

"Tijdlijn”, voorheen was dit mogelijk via het "Prikbord".13 Met Facebook hebben wij als organisatie 

van Lalibela een bedrijfspagina. Het ideale van Facebook is dat je met meerdere mensen tegelijk kunt 

communiceren. Zo kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in wat Lalibela allemaal doet, op de 

hoogte worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het dorp en de realisatie van onze 

projecten. Op de bedrijfspagina staan foto’s van de meest recente ontwikkelingen, verhalen van 

koffieboeren over de eerlijke prijs die ze krijgen voor koffie, verhalen van kinderen uit het dorp en 

mensen die ons volgen kunnen berichten plaatsen. Wanneer er een project gerealiseerd is verschijnt 

er op de pagina een fotoverslag, een verhaal dat erbij hoort en de effecten die het afgeronde project 

heeft op de mensen die er wonen. Voor ons is Facebook ook een online communicatiemiddel tussen 

de organisatie en de doelgroep. Vragen en opmerkingen kunnen via Facebook worden beantwoord. 

We hopen op veel nieuwe input van ideeën van mensen om ze betrekken bij Lalibela. Voor ons is 

Facebook een ideaal platform om ons te presenteren. De missie en visie van onze organisatie zijn ook 

                                                           
13

 Wikipedia z.d. Facebook geraadpleegd op 27 mei 2014 http://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook
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op de pagina te vinden. We willen de mensen zo goed mogelijk op de hoogte houden van onze 

organisatie. Veel jonge mensen gebruiken deze vorm van social media en geven het aan elkaar door. 

Dit gebeurt via de ‘share’ mogelijkheid op Facebook. Voor Lalibela is het een ideaal platform om ons 

concept te verspreiden.  

9.3 Instagram 

Instagram is een gratis mobiele app om digitale foto's of video's uit te wisselen middels mobiele 

apparaten. De foto's en video's kunnen digitaal gefilterd en uitgewisseld worden op sociale 

netwerksites, zoals die van Instagram zelf.14 Op Instagram kun je alleen foto’s plaatsen met een 

kleine aantekening daaronder. Voor Lalibela kan je zo een proces van de realisatie van een nieuw 

project op een fraaie manier in een fotocollage verwerken. Zo kan je de groei van een project over de 

maanden heen in een fotoreportage zetten. Daarnaast kan je op Instagram ook deel en like acties 

opzetten. Door de foto’s van de producten op Instagram te zetten weten de klanten met welke 

producten ze te maken hebben en of ze daar in geïnteresseerd zijn (koffiesoorten). Instagram is voor 

Lalibela handig als er nieuwe producten of acties worden aangekondigd. Middels een online 

fotoverslag kunnen mensen kijken wat ze van Lalibela kunnen verwachten. Ook worden hier de 

vooruitgangen van het dorp gepubliceerd. Wij doen dit via een fotoreportage, omdat mensen dan 

met eigen ogen de vooruitgang in Lalibela kunnen zien. Wij proberen Lalibela voor de mensen 

‘tastbaar’ te maken om de betrokkenheid te vergroten. 

9.4 Pinterest  

Pinterest is een sociale netwerksite die fungeert als prikbord. De gebruiker kan over het hele web 

afbeeldingen pinnen en vervolgens op een van de aangemaakte "moodboards" plaatsen. De website 

is vooral in trek bij vrouwen.15 Via Pinterest kunnen we mensen onze producten laten zien, voordat 

ze bij onze organisatie zijn geweest. Mensen weten hierdoor van te voren wat ze van je kunnen 

verwachten. Via Pinterest kunnen we ook een online fotoverslag bijhouden van de vooruitgang van 

Lalibela en van de heerlijke koffiebonen die afkomstig zijn uit het Afrikaanse dorp. 

9.5 Personeel 

Lalibela heeft iemand in dienst die zich alleen bekommerd over de activiteiten op de vier 

verschillende soorten media. Zo beantwoordt hij de vragen van mensen die worden gesteld via social 

media en zorgt hij voor actieve updates op de platvormen. Opmerkingen en ideeën van mensen zijn 

meer dan welkom en zij zijn voor de nieuwe organisatie nuttig voor het opstarten van ons nieuw 

concept. Zo kan Lalibela zich blijven verbeteren en doelgroepgericht te werk gaan. Zo kunnen wij, als 

Lalibela, leren van de doelgroep en van wat er bij hen speelt. De medewerker die zich bezighoudt 

met social media heeft ook de taak om de klanten die minder bij onze doelen betrokken zijn 

tevreden te houden. Zo zorgt de medewerker voor updates en kondigt hij nieuwe acties aan met 

betrekking tot koffie.  

 

  

                                                           
14

 Wikipedia z.d. Instagram geraadpleegd op 27 mei 2014 http://nl.wikipedia.org/wiki/Instagram  
15

 Wikipedia z.d. Pinterest geraadpleegd op 28 mei 2014 http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinterest  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinterest
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10. Pre-test gekozen middelen/uitingen 
Wij hebben verschillende pre-testen uitgevoerd om het effect in te schatten van onze gekozen 
communicatiemiddelen. In de pre-test hebben we onze communicatiemiddelen en website 
voorgelegd aan mensen uit onze doelgroep. Onderwerpen die te vinden zijn in de vragen gaan over 
helderheid, relevantie, opvallendheid, herinnering, geloofwaardigheid, acceptatie en 
aantrekkelijkheid.  
 

10.1 Doelgroep 

Onze doelgroep is: koffieliefhebbers uit de provincie Utrecht tussen de 20 en 50 jaar. We hebben 
gekozen voor deze doelgroep, omdat we ten eerste gevestigd zijn in Utrecht. We richten ons niet op 
heel Nederland, maar alleen op de provincie. Ten tweede kiezen we voor deze leeftijd, omdat wij 
denken dat deze mensen het beste bij ons concept passen, koffie drinken (buiten de deur) en willen 
doneren. We zijn immers deels een soort van goed doel dat met het verkopen van koffie het dorp 
Lalibela financieel wil ondersteunen.  
 

10.2 Werkwijze 

In de pre-test hebben we de volgende vragen gesteld: 
1. Is de boodschap van Lalibela helder? 
2. Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
3. Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? (Facebook, Twitter, Instagram 
en Pinterest) Zo ja, welke wel/ welke niet en waarom? 
4. Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
5. Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
6. Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
 
We hebben deze vragen aan onze doelgroep gesteld door middel van een interview. We hebben 
gekozen voor deze vorm, omdat deze persoonlijker is dan de vorm van een enquête en er 
mogelijkheid is tot doorvragen. Hierdoor kunnen wij zo veel mogelijk informatie krijgen van onze 
respondenten. In de bijlage vindt u de uitgewerkte pre-testen. 
 

10.3 Conclusie Pre-test 

Uit de pre-testen is gekomen dat vooral jongeren het goed vinden dat we Twitter en Facebook 
inzetten. Veel jongeren zijn hierop actief en het is gemakkelijk om snel en interactief berichten en 
foto’s te delen. Daarom hebben we besloten om deze twee accounts duidelijk aan te geven op onze 
website, zodat we gemakkelijk te vinden zijn. Daarnaast adverteren we via Facebook. Zo krijgen 
mensen in hun nieuwsoverzicht te zien dat wij een ‘aanbevolen pagina’ zijn.  
Wel zeiden mensen die buiten onze doelgroep vallen (meestal ouder) dat het voor oudere mensen 
lastig is om ons op social media te vinden omdat velen hier niet actief op zijn. Omdat deze mensen in 
principe niet binnen onze doelgroep vallen hebben we besloten hier niet heel diep op in te gaan 
maar hebben we de website wel voorzien van nog meer informatie zodat het ‘gelijk’ blijft aan onze 
social media accounts.  
Verder gaf iedereen aan dat ze de boodschap van Lalibela duidelijk vonden en dat ze op de website 
goed informatie konden vinden over wie we waren en waar we voor staan.  
We hebben gemerkt dat vooral dit een van onze sterke punten is en gaan ons hier daarom nog meer 
op inzetten.  
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12. Bijlage 
 

12.1 Logo Lalibela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Pre-testen 

 
Geïnterviewde 1: Corry Wolthuis, 49 jaar. 
Is de boodschap van Lalibela helder? 
“Ja dat vind ik wel. Als je op de site kijkt weet je precies wat je kunt verwachten. Ook het plaatje op de 
hoofdpagina geeft gelijk het doel van het bedrijf weer.’’ 
 
Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
“Ik vind het een leuk concept. Ik ken nog geen koffiezaakjes die op deze manier mensen helpen. Bij 
ons thuis wordt er ook veel koffie gedronken. Ik en mijn man drinken elke dag koffie en we zijn blij dat 
we een lekker koffieapparaat hebben. Daarnaast hebben we ook vaak bezoek. De mensen drinken 
vaak koffie. Ik vind het ook erg goed dat Lalibela verschillende producten verkoopt. Die koffiebonen 
bijvoorbeeld. Zo kan ik thuis ook echte Lalibela koffie zetten.” 
 
Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? (Facebook, Twitter, Instagram 
en Pinterest) Zo ja, welke wel/ welke niet en waarom? 
“Gelukkig staat er veel informatie op de site van Lalibela, want ik gebruik geen Social Media. Mijn 
man heeft een Facebook account, maar gebruikt het niet heel vaak. Hij weet ook nog niet zo goed hoe 
het werkt. Wel vind ik dat het kopje Social Media er duidelijk bij staat. De jonge lui hebben er 
tegenwoordig veel meer verstand van.’’ 
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Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
“De site is duidelijk en strak. Dat maakt het ook betrouwbaar. Als er een Lalibela vestiging bij mij in de 
buurt zou zitten, dan zou ik er zeker gebruik van maken.” 
 
Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
“Lalibela gebruikt erg veel communicatiemiddelen. Internet en verschillende Social Media. Ik hoor en 
lees dat Social Media tegenwoordig erg belangrijk is voor jonge mensen. Zo zie ik mijn kleinkinderen 
ook altijd druk in de weer met hun telefoons. Daarom vind ik het erg slim van het bedrijf dat er in 
wordt gespeeld op Social Media. Het bedrijf zal een jong publiek bereiken. Ook zullen de 
communicatiemiddelen helpen om een grotere naamsbekendheid te creëren.” 
 
Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
“Het doel wordt duidelijk op de website weergeven. Lalibela heeft een aantal (goede) doelen 
opgesteld. Die worden op de hoofpagina al duidelijk aangekaart. Als je meer informatie wilt kun je op 
het kopje ‘Onze Doelen’ alle informatie vinden over de doelstellingen van Lalibela.” 
 

Geïnterviewde 2: Jorrit Schagen, 26 jaar. 
Is de boodschap van Lalibela helder? 
“De boodschap van Lalibela is erg duidelijk. Op de site onder het kopje ‘Ons verhaal’ staat precies 
uitgelegd waar Lalibela voor staat. Ook vind je op de site verdere uitleg over de doelen die Lalibela 
steunt, de missie en visie, het team en de partners van Lalibela. Doordat er op de site van Lalibela 
zoveel nuttige informatie staat wordt de boodschap die zij wil overbrengen erg duidelijk.” 
 
Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
“Ik vind het concept van Lalibela erg mooi. De bevolking van het dorp wordt erg goed geholpen door 
de verschillende doelen die Lalibela heeft opgesteld. Ik drink zelf ongeveer 4 kopjes koffie per dag, 
deze nuttig ik over het algemeen op mijn werk en thuis. Als er in de omgeving van mijn werk/huis een 
Lalibela koffiezaak zou zitten ben ik er van overtuigd om daar een aantal keer in de week koffie te 
halen. Hiermee steun ik de mensen in Lalibela en weet ik zeker dat ik een kopje koffie drink van bonen 
die opgekocht zijn voor een eerlijke prijs.” 
 
Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? (Facebook, Twitter, instagram 
en Pinterest) Zo ja, welke wel/ welke niet en waarom? 
“Ik maak zelf weinig gebruik van Social media dus heb er ook niet zoveel verstand van. Ik vind dat op 
de website van Lalibela genoeg informatie staat over het bedrijf. Via de verschillende Social media 
kan Lalibela naamsbekendheid krijgen en groeien tot een steeds groter bedrijf. Via welke 
communicatiemiddel dat het beste kan weet ik niet, ik heb alleen Facebook en denk als ze dat 
gebruiken voor naamsbekendheid dat veel mensen interesse zullen gaan tonen.” 
 
Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
“Ik vind dat Lalibela overkomt als een betrouwbare organisatie. Op de site van Lalibela kan je bijna 
alles over het bedrijf vinden, ook wordt er duidelijk geformuleerd wat precies de doelen zijn van de 
organisatie en waar ze voor staan.” 
 
Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
“Lalibela gebruikt bijna elk communicatiemiddel dat er te gebruiken valt, een internetsite, Facebook, 
Twitter, instagram en Pinterest. Ik denk dat de communicatie goed aansluit bij de normen en waarde 
van de doelgroep. Ik maak zelf vrij weinig gebruik van Social Media maar ik hoor wel van de mensen 
om me heen en zie het bij mijn kinderen dat de laatste tijd Social media een belangrijke rol speelt in 
het dagelijks leven van mensen. Het is daarom ook erg slim van Lalibela om al deze 
communicatiemiddelen te gebruiken om naamsbekendheid te krijgen want hoe meer 
naamsbekendheid Lalibela krijgt, hoe groter het bedrijf kan worden.”  
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Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
“Lalibela beschrijft niet alleen haar doelen maar je ziet aan de ook aan de opmaak van de website 
waar Lalibela voor staat. Je ziet dat Lalibela goed heeft nagedacht over de opmaak van de website. 
Op de website van Lalibela is de kleur groen vaak terug te zien, bij de kleur groen denken mensen snel 
aan fair-trade. Ook is de website van Lalibela niet erg gericht op commerciële doeleinde maar meer 
om het doel over te brengen naar de mensen.” 
 

Geïnterviewde 3: Yvon Boot, 45 jaar. 
Is de boodschap van Lalibela helder? 
“Ja, jullie hebben heel concreet uitgelegd wat jullie willen en hoe jullie dat willen gaan bereiken. Jullie 
zaakje heeft duidelijke doelstellingen. Dit maakt het fijn om hier een kopje koffie te drinken, omdat ik 
weet waarvoor ik hier mijn koffie zou drinken.” 
 
Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
“Ik vind het concept van Lalibela erg mooi. Door jullie zaakje verdienen de koffieboeren geld met de 
handel van de koffiebonen. Ik vind het goed dat een deel van de winst weer word her besteed aan de 
doelstellingen die jullie hebben gekozen. Doordat er verschillende doelstellingen zijn, heeft het hele 
dorp hier profijt aan.” 
 
Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? (Facebook, Twitter, instagram 
en Pinterest) Zo ja, welke wel/ welke niet en waarom? 
“Ja, want deze doelgroep gebruikt erg veel van deze communicatiemiddelen en kan hier 
naamsbekendheid opbouwen. Facebook en Twitter trekt de aandacht van de doelgroep want hierop 
staan berichten van Lalibela. Over de andere communicatiemiddelen kan ik niets vertellen, want deze 
gebruik ik zelf niet.” 
 
Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
“Lalibela komt voor mij over als een open organisatie omdat ze op de website alles vertellen over wie 
ze zijn en wat ze doen. Tevens staat hier verteld aan welke goede doelen er aandacht wordt 
gegeven.” 
 
Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
“De normen en waarden sluiten volgens mij goed aan bij de doelgroep. Social media wordt erg veel 
gebruikt door jongeren tussen de 18 en 35 jaar en hier richt Lalibela zich op. Door veel gebruik hiervan 
te maken kan Lalibela de naamsbekendheid steeds verder uitbreiden.” 
 
Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
''De website heeft een goede vormgeving en je ziet gelijk waar Lalibela voor staat '' goede doelen over 
brengen naar mensen”. De site is duidelijk en erg overzichtelijk. Ik vind het handig om te zien hoeveel 
kopjes er nog verkocht moeten worden voordat er een doel bereikt is.” 
 

Geïnterviewde 4: Yascha Puts, 20 jaar. 
Is de boodschap van Lalibela helder? 
“Ik vind van wel. De website laat duidelijk zien wat jullie willen, waar jullie voor gaan en wat jullie 
allemaal willen bereiken. Het is ook niet verpakt in allemaal lastige woorden, maar gewoon een 
simpele en heldere boodschap.” 
 
Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
“Dit concept spreekt me aan. Het leuke vind ik dat jullie een goed doel zo dichtbij en tastbaar maken 
voor mensen dat het opeens veel leuker en makkelijker wordt om een goed doel te steunen. Normaal 
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ben ik altijd een beetje cynisch over goede doelen maar omdat dit ook zo ‘dichtbij’ is voor normale 
mensen vind ik dit dan wel weer heel leuk.” 
 
Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? Facebook, Twitter, Instagram 
en Pinterest), welke wel/ welke niet en waarom? 
“Ik vind het goed dat jullie voor Facebook en Twitter hebben gekozen alleen ik weet niet of Instagram 
en Pinterest heel essentieel zijn. Facebook en Twitter wordt veel en dagelijks gebruikt en daar kan je 
denk ik ook goed jullie boodschappen mee overbrengen maar ik zie zelf het nu van Instagram en 
Pinterest niet helemaal in.” 
 
Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
“Ja zeker. Dat komt vooral omdat jullie heel open zijn over waar het geld naartoe gaat en wat de 
vorderingen zijn van het project. Dit komt heel erg ten goede van jullie betrouwbaarheid.”  
 
Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
“Jullie praten heel makkelijk over alle dingen op de website. En dan natuurlijk niet op de verkeerde 
manier! Jullie hebben een taal die makkelijk aansluit bij jongeren.” 
 
Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
“Ja, heel duidelijk, jullie wijden er veel aandacht aan op de website.”  
 

Geïnterviewde 5: Kim Joosten, 23 jaar. 
Is de boodschap van Lalibela helder? 
“Ja, jullie gaan voor (h)eerlijke koffie en noemen dat ook meerdere keren op jullie website. Oftewel, 
super duidelijk!” 
 
Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
“Ik houd zelf niet zoveel van koffie maar het concept spreekt me zeker aan. Het is super leuk dat jullie 
zo begaan zijn met het dorpje en dat jullie er ook enorm voor inzetten.” 
 
Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? (Facebook, Twitter, instagram 
en Pinterest) Zo ja, welke wel/ welke niet en waarom? 
“Jullie hebben veel middelen gekozen waar jongeren vaak op te vinden zijn. Hierdoor kan je denk ik 
iedereen goed op de hoogte houden van wat jullie allemaal doen. Alleen ik snap niet helemaal 
waarom jullie Pinterest hebben gekozen want volgens mij zijn niet heel veel jongeren daar op actief.” 
 
Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
“Ja, jullie zijn enorm open over wat jullie allemaal doen en wat er allemaal gebeurt. Dat zie je niet 
vaak bij grote goede doelen. Daarom denk ik ook dat jullie extra aantrekkelijk zijn, omdat jullie het 
allemaal vrij kleinschalig houden.” 
 
Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
“Ik denk het wel. Jullie hebben een vrij vlotte van manier van berichten overbrengen en dat spreekt 
jongeren aan.” 
 
Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
“Ja, dat hebben jullie heel duidelijk aangegeven.” 
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Geïnterviewde 6: Roos Zuiderveld, 47 jaar.  
Is de boodschap van Lalibela helder? 
“Ja, ik vind de boodschap erg helder verwoord, zowel in taal als in beeld. Je ziet in een oogopslag dat 
het om koffie(bonen) gaat en de site is duidelijk over de doelstelling en de bijbehorende doelen. Kort 
en krachtig taalgebruik, dat is voor de lezer plezierig. Niet te veel tekst waarin toch goed verwoord is 
waar het bij Lalibela om draait. De doelstelling wordt ook duidelijk door middel van de foto’s; ze zijn 
mooi van kleur, groot van formaat en ‘to the point’.” 
 
Spreekt dit concept je aan? Zo ja, wat? 
“Een erg leuk concept! Ik drink weinig koffie als ik thuis ben, maar drink het wel in cafeetjes, 
restaurantjes ed. Ik wil nog wel eens kiezen tussen cappuccino en verse muntthee. Met het doel van 
Lalibela voor ogen zou ik nu eerder kiezen voor koffie in plaats van thee! Ook goed dat je je eigen doel 
kunt kiezen, daardoor heb je echt het idee dat je betrokken bent bij de mensen uit het dorpje. Het 
aangeven van het aantal kopjes koffie dat nog nodig is voordat een doel verwezenlijkt kan worden, is 
erg slim. Je bent geneigd een kopje extra te nemen!” 
 
Trekken de communicatiemiddelen de aandacht van de doelgroep? (Facebook, Twitter, instagram 
en Pinterest) Zo ja, welke wel/ welke niet en waarom? 
“Toen ik bovenstaande vraag zag, dacht ik onmiddellijk: ik heb weinig met Social media en behoor 
dus niet tot ‘die’ doelgroep… Maar op deze site staan de verschillende Social media duidelijk in een 
rijtje vermeld en zijn daardoor zo toegankelijk dat ik direct op de verschillende links klikte. Dus 
blijkbaar werkt het! Ik heb geen voorkeur, vond ze allemaal duidelijk en aantrekkelijk van lay-out.” 
 
Komt Lalibela over als een betrouwbare/ open organisatie/ goed doel? 
“De informatie is zeer uitgebreid. Partners worden genoemd, media-aandacht wordt getoond en er is 
veel informatie over de doelstelling en het project. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dat Lalibela als 
een bonafide organisatie naar voren komt!” 
 
Sluit de communicatie aan bij de waarden en normen van de doelgroep? 
“Het eerste wat ik denk als ik de homepage zie, is: “Lekker koffie… en nog een goed doel eraan 
gekoppeld ook!”. Behoor ik daarmee tot de doelgroep? Ik denk het wel. Maar de koppelingen aan de 
Social media suggereren dat Lalibela een jonger publiek aan wil spreken (ik ben 59). Toch voel ik me 
aangesproken door de site. Lalibela sluit zeker aan bij wat ik belangrijk vind in het leven: genieten (je 
leeft maar 1 keer!) en aan anderen denken (help mensen die het slechter hebben dan jijzelf!).” 
 
Weergeeft de website het doel van de organisatie Lalibela? 
“Ja dat doet de website zeker. Het project staat centraal. Natuurlijk wil het bedrijf ook goed verkopen, 
maar uit de site maak je vooral op dat de liefdadigheid en de hulp echt centraal staan. Dat zal veel 
consumenten aanspreken. Ik word er in ieder geval door getriggerd.” 
 
  
 

 


