De psychologie
van het
overtuigen
Het actief en bewust werven van klanten is afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden. U weet waar (aanstaande) ouders naar
op zoek zijn, wat uw organisatie voor ze kan betekenen en hoe u zich
onderscheidt van andere kinderopvangorganisaties. Maar hoe kunt
u nog beter inspelen op het keuzetraject van ouders?
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MANAGEMENT

Overtuigingsprincipes
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6. Wederkerigheid
Wederkerigheid komt vaak neer op
wat we ‘een kwestie van geven en
nemen’ noemen. Doe iets voor een
ander en de ontvanger voelt zich
(onbewust) verplicht iets terug te
doen. Het moet wel betekenisvol,
onverwacht en persoonlijk zijn.
Gratis een cadeau, tips of kennis
weggeven is de basis voor het creëren
van het gevoel van wederkerigheid.
Start eerst zelf met geven zonder dat
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klanten aandacht te geven. Het princi-

Ze willen consistent gedrag vertonen.

sympathie hebben voor mensen die

pe van wederkerigheid is uitstekend

‘Wie A zegt, moet ook B zeggen.’

ze kennen, is het slim om bestaande

van toepassing om de relatie met uw

klanten te stimuleren om hun positieve

bestaande klanten te versterken.

Als we eenmaal iets zwart-op-wit

ervaringen te delen. Laat ook op de

Echte aandacht loont. Verras ouders

hebben gezet, en soms ook nog eens

website zien wie uw kinderopvang leuk

op een persoonlijke wijze en ze

gedeeld met anderen, dan willen we

vinden. Het is mogelijk om de Facebook-

vertellen het door.

ons daar ook aan houden. Het aan-

pagina te linken aan de website en

melden voor een nieuwsbrief is een

zo te laten zien welke vrienden de

Tot slot

van de meest bekende voorbeelden

kinderopvang al hebben ‘geliket’. Als

Gebruik de principes als inspiratie

van een eerste stap. Maar ook stappen

een ouder op een website komt waar

voor uw wervingsbeleid. Houd ze

kleiner maken heeft effect. Neem

ze gezichten van vrienden en bekenden

in uw achterhoofd bij al uw commu-

onzekerheid weg bij het inschrijf-

ziet, dan verhoogt dat de sympathie.

nicatie. En ontdek hoe ze u helpen

formulier door de vrijblijvendheid te

Het geeft een goed en vertrouwd

om (aanstaande) ouders te over-

benadrukken. Dan wordt deze stap

gevoel als ‘gelijksoortige’ mensen uw

tuigen om voor uw kinderopvang-

makkelijker genomen.

kinderopvang ook leuk vinden.

organisatie te kiezen. <

5. Sympathie

Sympathie moet u blijven verdienen.

Mensen zeggen graag ja tegen personen

Uit de klantreis van ‘first time’-ouders
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KINDEROPVANG. ZIJ ZET ‘DENKEN VANUIT DE

het opbouwen van een vertrouwens-

de juiste keuze hebben gemaakt.

(POTENTIËLE) KLANT’ CENTRAAL BIJ HET WERVEN,

band door herhaaldelijk contact en

Echte aandacht en goede service zor-

het geven van complimenten. Een

gen voor bevestiging.
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