Nu het aanbod in de kinderopvang groter is dan de vraag, wordt het
actief en bewust werven van klanten steeds belangrijker. U kent
uw bestaande klanten en heeft veel aandacht voor het continu
verbeteren van uw kinderopvang. Maar wat weet u over potentiële
klanten? Tekst Melanie Schaap
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Gaat bij ‘niet’ pas verder met oriënteren. Dit is vaak het geval als er in de
buurt geen andere kinderopvang is,
als zij goede verhalen heeft gehoord
van iemand waar zij veel vertrouwen
in heeft of als zijzelf een snelle beslisser is met weinig behoefte aan
vergelijk. ‘Type 2’ ziet meerdere organisaties tijdens de oriëntatie en krijgt
al snel één duidelijke favoriet. Zij bezoekt eerst haar favoriet en naar
mate zij dan overtuigd raakt, gaat zij
wel of niet alsnog andere bezoeken.
Het meest voorkomend is ‘type 3’. Zij
oriënteert breed en ziet meerdere organisaties. Kiest meestal twee of die
organisaties om te bezoeken, maar
het kunnen er ook veel meer zijn. Zij
bezoekt alle organisaties en maakt
dan een keuze.

Nieuwe kansen
Opvallend is dat een aanstaande
moeder zelf bewust op zoek gaat en
een relatief korte periode bereikbaar
is voor kinderopvangorganisaties. Zij
zoekt iets dat zij in de toekomst nodig heeft voor een nu nog voor haar
onbekende situatie. En ze heeft (nog)
een andere levensstijl dan bestaande
klanten. Ze werkt vaak nog fulltime
en komt op andere plaatsen. De
rondleiding is voor haar meestal
doorslaggevend. Pas bij het wennen
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Over de auteur: Melanie Schaap werkt als
freelancer in marketing en communicatie, met
name in de kinderopvang. Het artikel is
afgeleid van haar post-HBO scriptie ‘Klanten
werven in de kinderopvang’, gebaseerd op
deskresearch en interviews met ouders,
zwangere/net bevallen vrouwen en
professionals die met zwangere vrouwen
werken. www.marketing-communicatiekinderopvang.nl
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