ADDCOMM

BEREIK JE
DOELGROEP!

ZO COMMUNICEER JE
MET OUD & NIEUW

Uit onderzoek van AddComm blijkt dat het voor (grotere)
bedrijven nog steeds een uitdaging is om hun doelgroep op
de juiste manier te bereiken. Staat de klant al centraal in
jouw organisatie?

Breng de doelgroep in kaart
Wanneer je als organisatie een grote doelgroep wilt bereiken, kan je niet
zomaar één manier van communiceren hanteren. Iedereen heeft
namelijk zijn of haar eigen voorkeuren. Breng daarom je totale doelgroep
in kaart en deel de doelgroep vervolgens op in kleinere groepen. Dit kan
op

basis

van

verschillende

criteria:

geografisch,

demografisch,

sociaaleconomisch, psychografisch en gedrag. Ook leeftijd is zo’n criteria
waarop je kunt segmenteren.
AddComm onderzoekt: ‘Bereik je doelgroep! Zo communiceer je met
Oud

&

Nieuw.’

In

dit

onderzoek

hebben

we

de

doelgroep

“OUD” “NIEUW”

gesegmenteerd op basis van leeftijd.

41-55 jaar

55+

Onderzoek
Op het moment dat jij een factuur verstuurt, wil je dat de klant zo
snel mogelijk betaalt. En als je een uitvraag voor een enquête deelt, is
jouw doel zoveel mogelijk respons. Om dit voor elkaar te krijgen, is
het belangrijk om het middel via het juiste kanaal bij je doelgroep te
brengen. Dit kan alleen als jij je doelgroep kent en weet wat hun
wensen en voorkeuren zijn.

18-25 jaar

26-40 jaar

50%

50% van de klanten is ontevreden over de huidige manier van
communiceren door bedrijven. De meeste jongeren openen slechts 1
keer per 2 weken hun post. Ouderen elke dag. Communicatie via de
Mijn Omgeving wordt slecht gewaardeerd.Ouderen vinden chatbots
irritant.

Middelenmix
Jongeren en ouderen communiceren op een andere manier. Zo
hechten ouderen de meeste waarde aan persoonlijke communicatie,
terwijl jongeren gemak en snelheid belangrijker vinden. Maar ook
het

soort

communicatiemiddelen

die

jongeren

en

ouderen

gebruiken verschillen enorm. Door het doen van onderzoek ontdek
je via welke kanalen klanten jouw communicatie willen ontvangen.
Op basis van die uitkomsten moet je de juiste communicatiekanalen
selecteren en koppelen aan je data en systemen.
Ouderen

VOORKEUR VOOR E-MAIL

OUD

66,7%

NIEUW

52,95%

willen

communicatie

ontvangen via e-mail (66,7%) en
post

(33,3%).

Jongeren

via

alle

communicatiekanalen, met op één

WANNEER COMMUNICATIE ONTVANGEN

OUD

ochtend

NIEUW

24/7

e-mail

(52,95).

communicatie

Ouderen
ontvangen

willen
in

de

ochtend. Jongeren 24 uur per dag.
Jongeren willen binnen 24 uur een

VERWACHTING REACTIESNELHEID

OUD

3 dagen

NIEUW

reactie. Ouderen binnen 3 dagen.

24 uur

42,9%

NIEUW

En

38,2%

van

de

38,2%

Dit levert klantgerichte
communicatie jou op
Heeft jouw organisatie hulp nodig om in te kunnen
spelen op de klantcommunicatievoorkeuren van je
doelgroep? Neem dan contact op met Anne-Fleur
van der Veen. Zij helpt je graag bij het in kaart
brengen van de doelgroep met (extern) onderzoek,
het selecteren van de juiste kanalen, uittekenen
van de ideale klantreis en het koppelen van de
juiste communicatiekanalen en systemen.

ontvangen.
jongeren.

POST WILLEN ONTVANGEN

OUD

42,9% van de ouderen wil nog post

Sneller reactie

Groeien

Blije klanten

Anne-Fleur van der Veen
afvdveen@addcomm.nl
06-83-24 71 94

Plan een afspraak

