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Vandaag vooral 
tips & trucs



Resultaatgerichte 
campagnes
We kijken naar zowel campagnes uit jullie eigen branche als naar 

campagnes van organisaties uit andere branches. 





Herkennen.
Bereiken.
Verleiden.



Fases: think/do



Wensen vanuit opdrachtgevers:

1. Kwalitatieve donateurs binnenhalen

2. Aantallen (schaalbaar)

3. Liefst structureel kunnen inzetten

4. Lage ontwikkelkosten

5. Weinig handelingen (liefst geen inkoop, verzendkosten laag, 

enz.)



Uitdagingen rond online werving:

1. Direct online donateurs werven blijft lastig. Vooral structurele 

donateurs zijn een flinke uitdaging.

2. Weinig kanalen leveren direct donaties op: 

○ Facebook en Instagram zijn meest geschikt voor push 

campagnes

○ SEA en SEO zijn van groot belang, maar zijn reactief (pull) en 

kunnen dus minder makkelijk voor een versnelling zorgen.

Goede doelen zijn daarom grotendeels afhankelijk van sterke 

leadgeneratie campagnes.



Leadgeneratie 
campagnes
Waar moeten sterke leadgeneratie campagnes aan voldoen? En 

aan welke ‘knoppen’ kunnen we draaien? 



Laag-

drempelig

Aansluiting 

bij thema 

fonds

Betrek de 

doelgroep

Zorg voor 

goede 

opvolging



Laagdrempelig

1. Maak het je doelgroep makkelijk!

○ Simpele, pakkende boodschap

○ Vraag niet te veel aan de deelnemer

○ Bied een voordeel of benadruk het belang van deelname









Betrek de doelgroep

In 2019 hebben we gezien dat het  betrekken van de doelgroep 

beter lukt door: 

1. Video gebruiken

2. Interactief maken

3. Personaliseren 



http://www.youtube.com/watch?v=VEc3YUCIJos






Video: tot 

200% hogere 

conversie dan 

statisch beeld

Interactief: 

zeer lage 

CPL’s door 

‘spelvorm’

Personalisatie 

in ads: tot 40% 

daling in CPL



Zorg voor goede opvolging

Voor de hand liggend:

- DM

- Sterke e-mail campagnes

- Callcenter

Nog in mindere mate opgepakt:

- Retargeting pools

- DMP



Campagne flow:

Promotie 

(FB, Insta, 

etc)

Campagne 

pagina
E-mail Callcenter

Video views 

en 

interacties

Bezoekers 

pixels

Opgewarmde 

retargeting groep



Opgewarmde doelgroep

- Retargeting via diverse kanalen mogelijk (FB, Insta, Google 

Display, enz.)

- Hogere kans tot donaties!

Tip:

- Maak de propositie rond doneren heel duidelijk en aantrekkelijk.



Voorbeeld retargeting



Voorbeeld retargeting



Resultaten

Werving 

nieuwe klant: 

20,7% van 

bestedings-

bedrag

Werving via 

retargeting: 

6%



Tips retargeting:

- Zorg ervoor dat de propositie aansluit bij de campagne(s) die 

iemand eerder gezien heeft.

- Zorg voor een laagdrempelige instap (laag maandbedrag of 

eenmalige donatie)

- Maak de propositie heel concreet (Wat gebeurt er met mijn 

geld? Wat levert het op voor een ander? En wat levert het op 

voor mijzelf?)



2 kansen die 
wij zien!
2 situaties die we veel tegenkomen bij Goede Doelen. En waar wij flinke 

kansen zien!



Denk in 
partnerships! 

Partnerships



Denk meer in partnerships!

- Samenwerkingen met andere partijen kunnen zeer interessant 

zijn! 

- Retailers en andere commerciele bedrijven werken rond 

leadgeneratie campagnes steeds meer samen.

- Lagere kosten (50% / 50%)

- Nieuwe proposities!



Hoe kan dat er 
uit zien? 

Partnerships



Flow













Naast de offline kras & winactie hebben we een 

doorvertaling gemaakt naar een online kras & 

winactie. Deze wordt gepromoot via social media.

Online kraskaart



Resultaten

In 6 weken 

tijd:

68.000 

deelnemers 

(opt-ins)

Royal Canin 

genereert 

duizenden 

aanvragen

CPL: minder 

dan €0,50

inclusief 

ontwikkelings-

kosten



Hoe pak je dit aan? 

- Wie is jouw doelgroep?

- Bij welke partij komt die doelgroep veel voor? (data analyse -> 

match?)

- Bedenk een concept waarmee we beide partners helpen.



Werk intern meer 
samen! 

Samen sterk



Afdelingen: werk samen!

- Bij bijna alle goede doelen is de fondsen werving, 

vrijwilligerswerving en communicatie afdeling gescheiden.

- Allemaal met eigen ‘potjes’ en ‘budgetten’.

- De beste campagnes die we ontwikkelen, zijn samenwerkingen 

tussen de afdelingen! 

Tip: combineer doelstellingen, waardoor een campagne veel 

sneller rendabel is!



Samenwerken:

Voorlichting

campagne

100%

Fondsen 

werving

60%

Vrijwilligers 

werving

20%

Doe de test! Leads (opt-ins) Dank! 

Collecteren? 



Voldoende 
kansen dus! 
Vragen?  

Vragen? 
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