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In deze nieuwsbrief praten ze vrijuit.
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DONATEUR INZICHT: 2 a 3 x per jaar. 

Interview: Waarom ziet Kees natuurbeschermers niet als goede doelen?
Inzicht:     En hoe kun je donateurs als Kees bewegen toch te geven? 

Je leest het in deze ‘DONATEUR inZICHT’ 
 
Hartelijke groet van Sandra Krens,
copywriter en campagnecreatief fondsenwerving

Interview met donateur Kees (62): 
“Zijn dat goede doelen? Ik voel me eerder lid van een vereniging”
 
Aids en kinderen 

Stel, ik geef je 100 euro voor een goed doel. Wie zou je steunen?  “Ik zou het verde-

len over het Aidsfonds en iets met kinderen.” En als ik je 10.000 euro geef?  “Als het nou 

10 miljoen was! Dan zou ik een fonds oprichten voor een van die mooie kerken in Gronin-

gen die zijn getroffen door aardbevingen. Met 10.000 zou ik het meeste aan het Aidsfonds 

geven en de rest verdelen over kinderdingen.”

Dan is het fijn om te helpen

Vanwaar die goede doelen: Aidsfonds en iets met kinderen? 

“We hebben nogal wat vrienden verloren aan aids, daarom 

geven we al jaren aan het Aidsfonds. Er is wel onderzoek va-

nuit de overheid; maar dat kan altijd beter. Verder is mijn man 

gek op kinderen, dus daar geeft hij graag voor. Ik ook. Die arme 

kinderen kunnen er ook niets aan doen als het slecht gaat. Als 

je daar iets aan kunt doen, is dat heel mooi; dan is het fijn om te 

helpen. Verder gaan er kleine bedragen naar nog wat organisa-

ties; totaal geven we 30, 40 euro per maand.”

Zijn dat goede doelen dan?

Welke organisaties zijn dat?  “Hartstichting, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Land-

schap Noord-Holland en Kika. En we geven altijd voor rampen - dan zie je van die erge 

beelden en geef je weer 50 euro. Maar ik zou niet voor natuur geven. Het is hartstikke bel-

angrijk, maar eigenlijk vind ik natuur geen goed doel maar een overheidstaak.” Toch steun 

je Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland... “Zijn dat goede doelen dan? Ik 

voel me eerder lid van een vereniging, want je kunt er van alles doen en ze geven een blad 

uit. Goede doelen zijn er meer voor rampen en nooddruftigen.”

Met een goede advertentie kom je wel binnen 

Wat moet een goed doel doen om je over te halen te geven?  “Als iemand belt met de 

juiste toon en het juiste onderwerp, dan zeg ik zo: doe maar. Verder ben ik wel gevoelig 

voor een goede advertentie. Laatst zag ik er een van Sensoor (slachtofferhulplijn, SK), 

waarvan de kop en het beeld echt de aandacht trokken. Als ik met pensioen ga, wil ik daar 

wel als vrijwilliger werken. Ja, met een goede advertentie kom je wel bij me binnen.”

Hoe beweeg je Kees tot een hogere bijdrage? 

Kees, geboren in de jaren 50, is een ‘Royale Babyboomer’. Volgens onderzoek van Bindinc 

Kenniscentrum zijn donateurs in deze categorie vaak hoog opgeleid en doneren ze veel, 

zo’n €500 per jaar. Interessante bevindingen uit dit onderzoek zijn verder:  

•	 Print	is	van	belang	om	Royale	Babyboomers	echt	te	bereiken.	

•	 Zij	willen	weten	dat	hun	donatie	goed	wordt	besteed.

•	 Communicatie	moet	niet	te	veel	luxe	uitstralen	(zonde	van	het	geld).

Stel: Kees steunt je goede doel. En je wilt hem en andere Royale Babyboomers in je 

bestand overhalen tot een hogere bijdrage. Welke aanpak heeft de meeste kans?

Direct mail en telemarketing 

Voor Kees werkt een advertentie “die de aandacht trekt”. Ook voor andere Babyboomers is 

print	belangrijk,	waarbij	Direct	Mail	(DM)	zelfs	effectiever	is,	want	met	DM	bereik	je	de	do-

nateurs	in	je	bestand	direct.	Laat	de	mailing	alleen	niet	duur	ogen	(zie	boven).	En	uiteraard	

moet de envelop meteen de aandacht trekken met een ijzersterke kop en dito beeld.

 

Kees zegt ook dat een telemarketeer met een goed verhaal hem kan overhalen, terwijl Ba-

byboomers volgens Bindinc-onderzoek de telefoon vaak geen prettig kanaal vinden. Maar 

geldt dat ook voor een goed doel dat hun loyaliteit al heeft? Dat is goed te testen door een 

deel van de DM-non-respons na te bellen. Vraag is: welke argumenten moeten de mailing 

en het script bevatten?

De juiste argumenten 

Neem Landschap Noord-Holland. Kees ziet ze meer als vereniging dan als goed doel. Je 

zou	zijn	wij-gevoel	kunnen	masseren	met	een	clubvoordeel,	zoals	een	exclusieve	excur-

sie door een niet openbaar gebied. Wanneer je zijn sympathie hebt, vraag je een hogere 

bijdrage om natuurgebieden te kopen. Uiteraard moet je met sterke argumenten komen. 

Want natuurbehoud is voor Kees een overheidstaak.

 

Ook nu is testen zinvol. Zo kun je de meest overtuigende argumenten achterhalen, zoals:

•	 De	overheid	legt	de	natuurtaak	bij	de	burger,	bij	mensen	als	Kees	dus.

•	 Als	we	niets	doen	raken	we	nog	meer	natuur	kwijt.	En	dat	is	onomkeerbaar.

•	 Door	grond	te	kopen	kunnen	we	natuur	redden.	Ook	voor	volgende	generaties.

•	 Hoe	meer	natuurgebieden,	hoe	meer	(club)mogelijkheden	om	te	genieten.

•	 We	laten	precies	weten	hoe	we	de	bijdragen	besteden.

Kapitalen waard 

Op	basis	van	de	tests	kun	je	een	(gesegmenteerde)	campagne	ontwikkelen	met	de	juiste	

toon en sterk beeld. En vooral: met argumenten die binnenkomen. Dit vertaalt zich van-

zelf in een hogere opbrengst en zo verdien je je investering in DM en telemarketing al snel 

terug. Meer dan dat zelfs! Inzicht in je donateurs is kapitalen waard.
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