Onlinecommunicatie verbeteren

Digitale kansen zien
De communicatiebehoefte en de vormen van communicatie zijn sterk
veranderd. Er wordt steeds meer online gecommuniceerd via e-mail,
website, nieuwsbrief, sociale media. In de kinderopvang zou dit wel
beter kunnen, vindt Jan Scheele, directeur van TEDx. Tekst Jan Scheele
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‘Hoe stimuleert u uw tevreden ouders om digitaal hun
verhaal zoveel mogelijk te verspreiden?’
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Praktische tips
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1. Vraag aan een vijftal ouders om samen eens met gebruikmaking van verschillende apparaten (computer, iPad, tablet, smartphone) uw site door te lopen.
Is de informatie gemakkelijk te vinden? Wat ontbreekt er? Wat zijn volgens
hen aandachtspunten?
2. Indachtig het gezegde ‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’: hebt u met
gebruikmaking van Google of een andere zoekmachine al eens gezocht naar
de websites van de best presterende kinderopvangorganisaties? Wat zijn de
pluspunten die u hieruit distilleert en aldus zelf kunt implementeren op uw
website?
3 Scan wekelijks de onlinekanalen om te kijken of mensen digitaal over uw verblijf praten en of het nodig is hierop te reageren. Het is mogelijk om hiervan
automatisch meldingen te ontvangen; dat scheelt alvast veel werk!
4. Stel een plan op waarin u duidelijk aangeeft hoe u op digitaal klagende ouders, vragen en reviews reageert. Wie doet wat en op welke manier? En ook:
hoe snel?
5. Stel een duidelijk relatiebeleid op voor uw organisatie. Wat gebeurt er als een
kind afscheid neemt? Hebt u later nog contact met de ouders? Vraagt u aan
hen actief om positieve feedback digitaal te delen?
6. Creëer (digitale) ambassadeurs voor uw bedrijf.

vriende, zwangere moeders. Kortom,

tieve – ervaringen delen met behet is dus zaak om ambassadeurs te
creëren. Hoe stimuleert u uw tevreden ouders om digitaal hun verhaal
zoveel mogelijk te verspreiden?
Het devies is duidelijk: zie digitale
communicatiekansen en pak met enthousiasme het grote aantal mogelijkheden dat voor het oprapen ligt,
op. Een belangrijk pluspunt hierbij is
dat er geen groot budget voor nodig
is. Een actieve en goed onderbouwde
opzet is dat zeker wél. <

Jan Scheele (27) begon zijn internetactiviteiten
toen hij 13 was. Hij heeft inmiddels met ‘zijn
uit de hand gelopen hobby’ Caesus.nl meer
dan 150 organisaties mogen adviseren op het
vlak van onlinecommunicatie. Daarnaast is
Jan Scheele directeur bij TEDx.
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