
Uitgangspunt:

Jongeren krijgen veel prikkels via veel verschillende kanalen.

Hen bereiken en interesseren is een hele klus!

Maar het is mogelijk.



10 gouden regels in jongerenmarketing

•Theorie

• Interactief

•Advies op maat





1. De boodschap moet kort en krachtig zijn

• Snelheid van de media;

• De vele prikkels die jongeren krijgen;

• Veel verschillende kanalen;

• Jongeren hebben een korte spanningsboog qua concentratie;

• Jongeren zijn verwend;

• De kracht van de boodschap bepaalt of jongeren de boodschap 
onthouden.

• NB Dit geldt uiteraard ook voor volwassenen, maar bij jongeren is het 
essentieel op de boodschap kort en krachtig te laten zijn.



Push to add drama

http://www.youtube.com/watch?v=lXGxZrycTUA
http://www.youtube.com/watch?v=lXGxZrycTUA


2. Wees origineel en opvallend
• Het filmpje ‘Push to add drama’, is meer dan 14 miljoen keer bekeken, 

voornamelijk door jongeren;

• Origineel en opvallend in middelen en in tekst;

• Jongeren willen delen en er over praten

• Origineel: gebruik nieuwe media, zoals Vines / origineel in presentatie, 
humor, etc

• Opvallend: herkenbaar / iets dat terugkeert / in verschillende situaties 
dezelfde boodschap verkondigen, etc

• Andere goede voorbeelden:
• Anouk met social media campagne waarin ze dronken is
• Doutzen Kroes die zegt dat de HIV heeft





3. Stap uit je eigen confortzone

• Probeer in het referentiekader te komen van je (jongeren)doelgroep;

• Verdiep je in je doelgroep;

• Probeer je in te leven hoe je was toen jij jong was.

• Werk samen met jongeren. 

• Doe marktonderzoek





4. Jongeren willen zichzelf herkennen

• Hipsters, fashionistas, skaters, blowers, mooiboys, voetballers, alto’s, 
jolisten, kakkers, urban chicks, banga’s, nerds, gothic chick, studenten, 
young professionals, hangjongeren en meer!
• Wie kent al deze omschrijvingen?

• Wie kan nog meer ‘soorten’ jongeren benoemen

• Jongeren willen wel de herkenning vanuit hun ‘type’, maar willen niet 
altijd zo benoemd worden (spanningsboog tussen ergens bijhoren en 
een individu zijn)

• Levenstijlen



Zelf aan de slag…



5. Waar zit je doelgroep?

• Welke doelgroep heb je gekozen?

• Op welke plekken denk jij hen te vinden?

• Doe research

• Zit je doelgroep online? Bereik ze daar!

• Is je doelgroep op een bepaalde plek? Ga daar naar toe.

• Middelen afstemmen op media en locaties;

• Maak een marketing mix





6. What’s in it for them?

• Verwoord de voordelen voor de jongere om zich aan te sluiten bij 
jouw organisatie, denk aan:

• (Talent)ontwikkeling
• Ervaringen
• Fun
• Vrienden
• Waardering
• Status
• Cadeaus (bonnen)
• Geld (laatste optie!)

• Wat nog meer?





7. Contact opnemen moet laagdrempelig zijn

• Werk met communicatiemiddelen die bij jongeren passen;

• Gebruik een mix van communicatiemiddelen;

• Zorg voor optimale bereikbaarheid;

• Zorg dat je de communicatiemiddelen goed onder de knie hebt 
(anders niet doen!).

• Goede voorbeelden: What’s app van het JIP / Wehague app / 
Twitteren met T-Mobile + klaagmuur.

• Foute voorbeelden: “Dit nummer kost 60 ct per minuut” 

• Noem nog enkele goede en enkele foute voorbeelden…





8. Jongeren zelf laten meedenken

• Laat jongeren meedenken in de marketingmiddelen, -boodschap en –
mix om andere jongeren te bereiken!

• Geef kaders waarbinnen de middelen gekozen kunnen worden;

• Laat ook het eindproduct weer ‘goedkeuren’;

• Laat de juiste doelgroep meedenken en meebeslissen.

• Andere voordelen:
• Eigenaarschap

• Talentontwikkeling en ervaring





9. Zoek samenwerkingspartners

• Vele organisaties willen ‘een blik met jongeren’ opentrekken;

• Je kan voor jouw project of organisatie jongeren gebruiken die ook al 
bij een andere organisatie actief zijn;

• Je kan samen een marketingmix uitzetten voor de jongeren die 
verschillende organisaties zoeken

o Zoek wel naar de gemene deler

o Zorg dat de boodschap duidelijk blijft

oMaak van te voren afspraken over de jongeren die reageren: 
welke jongeren is voor welk project of organisatie, etc



Kom je 
ook?

Het is 
leuk hier!

Simone, 
Jamila en ik 
zijn al hier. 

Wanneer 
kom jij?



10. Eerste jongeren inzetten

• Zet de eerste jongeren die deel (willen) nemen direct in als 
ambassadeurs om de volgende jongeren te werven;

• Third man story’s werken het beste;

• Jongeren willen nooit de eerste zijn;

• Peer jongeren die laten weten dat het leuk en ‘okay’ is, hebben een 
hele grote marketing waarde;

• Betrek de peergroep in deze strategie;

• Blijf de deelnemende jongeren continu inzetten als 
communicatiekanaal naar de achterban.



Vragen?

In gesprek met …

Persoonlijk advies.


