
NIEUWE MANIEREN OM DONATEURS 
TE WERVEN EN TE BINDEN



✓Waarom ‘Nieuwe manieren om donateurs te werven en te 
binden’? 

✓Respons & trends telemarketing
✓Wat willen we bereiken?
✓Hoe pakken we dit aan?
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✓F2F kanaal wordt door de zeer hoge uitstroom steeds duurder. 

✓Diverse Telemarketing campagnes laten niet altijd meer de resultaten zien van 5 jaar                   
geleden. 

✓Het aantal adressen om te bellen neemt steeds verder af. 

✓Met name vanwege de afname van het aantal adressen is het dan ook van groot 
belang om zoveel mogelijk inkomsten uit de adressen die er nog zijn te genereren. 

✓In een tijd waarin steeds meer goederen en diensten op (proef)abonnementsbasis 
worden verkocht, is structureel doneren niet altijd vanzelfsprekend. 
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Waarom ‘Nieuwe manieren om donateurs te 
werven en te binden’?

Het werven van nieuwe kwalitatief duurzame structurele donateurs wordt steeds 
moeizamer voor de Goede Doelen. 
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Respons & trends Telemarketing
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Wat willen we bereiken?

Meer rendement halen uit je beschikbare adressen:
• Gerichter werven van tijdelijke donateurs
• Juiste propositie in combinatie met de opvolging
• Hogere jaarwaarde 
• Lagere uitstroom
• Verbeterde lifetime value van nieuwe donateurs
• Wensen en behoeften van de (potentiële) donateurs centraal stellen
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Hoe pakken we dit gefaseerd aan zodat we een optimaal effect 
realiseren?

Maak een keuze voor 1 of 
meerdere TM campagnes die 

wat betreft structurele steun de 
afgelopen jaren niet de 

gewenste conversie hebben 
gerealiseerd

Historische data

Wervings propositie:
✓ 6 mnd tijdelijke donateur
✓ 10 mnd tijdelijke donateur
✓ 12 mnd tijdelijke donateur

Propositie gericht op 
specifiek 

onderwerp?

TM werving
tijdelijke 

donateurs

Conversie call 
tijdelijk naar 
structureel

Conversie call 
tijdelijk naar 
structureel

Conversie call 
tijdelijk naar 
structureel

Start T=11T=9T=5

Bestaande Donateurscommunicatie / Welkomstprogramma 
(indien aanwezig)

Bedankkaart per 
post

Bedankkaart per 
post

Bedankkaart per 
post
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Stap 1. Op basis van historische data een keuze maken voor
de campagne(s) voor de werving van tijdelijke donateurs

Effectiviteit huidige 
TM campagnes bepalen

Kansrijke TM campagnes 
bepalen

Resultaat: 

Inzicht & advies om tijdelijke donateurs gerichter te werven en op te 
volgen naar structurele loyale donateurs
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Stap 2. Werving tijdelijke donateurs

Zou u tijdelijk donateur willen 
worden voor 12 maanden. Hiermee 
steunt u kinderen 1 schooljaar lang 

en met dat ene jaar kunnen we 
samen al zoveel bereiken!

✓ Conversie tijdelijke donateurs ca. 1½ - 2 keer zo hoog t.o.v. direct 
structurele donateurs 

✓ Gemiddelde waarde tijdelijke donateurs vrijwel gelijk tot hoger 
afhankelijk van de propositie t.o.v. structurele donateurs

✓ Vrijwel geen uitstroom door beperkte periode
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Stap 3. Conversie call tijdelijke donateur naar structurele loyale 
donateur

➢ Inregelen van een welkomstprogramma voor de tijdelijke donateurs
➢ Zorg voor een goede opbouw naar de conversie call
➢ Maandelijks proces van de uitlevering van de tijdelijke donateurs aan 

het contact center
➢ Bedankkaart begin van de maand in de maand dat het tijdelijke 

donateurschap afloopt.
➢ Hoogste conversie wordt gerealiseerd kort na de matdatum van de 

bedankkaart
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Structurele steun 
niet altijd 

vanzelfsprekend

Focus op tijdelijke 
donateurs werving 

via TM 

Conversie tijdelijke 
donateurs naar 

structurele 
donateurs erg 

succesvol

Durf als 
fondsenwerver de 
stap van werving 

van tijdelijke 
donateurs te 

maken!

Zorg met een 
gefaseerde aanpak 
voor een optimaal 

resultaat
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Vragen?


