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Hartelijk dank voor het downloaden van deze Whitepaper. 

Sociale netwerken, nieuwsbrieven of blogs zijn beproefde 
digitale kanalen voor het vinden en binden van cursisten. 

Maar vergeet de kracht van persoonlijk contact niet. 
Met onze vijf tips ontwikkel je een effectieve omnichannel  
wervingsstrategie waarmee je de juiste cursist voor jouw  
opleiding vindt.

We horen graag wat je van deze tips vond en of we je verder  
op weg kunnen helpen met jouw zoektocht naar de beste  
deelnemers voor jouw cursussen en opleidingen.

 Ik wens je veel leesplezier!

Jochem Rupert
Sales Manager

Vind je het moeilijk om de juiste cursist voor jouw zorgvuldig  
samengestelde cursus of opleiding te vinden ? 

Laat ons je hierbij helpen!

Hou de relatie 
warm
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https://www.linkedin.com/in/jochem-rupert-2a88535/
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GEBRUIK PERSONAS

Weet naar wie jij op zoek bent
Deze eerste stap is essentieel om jouw boodschap goed te laten aansluiten bij de  
zoekintentie van aspirant-cursisten en om waardevolle content te kunnen maken voor 
elke fase van het wervingsproces.

Wat is een persona?
Maar wat is een persona eigenlijk? Een persona is een theoretische weergave van jouw 
ideale cursist. Het is een homogene groep personen met gelijkwaardige demografische 
eigenschappen (levensfase, vooropleiding, functie etc.), psychologische kenmerken 
(verwachtingen en motivaties) en doelen.

Maak voor elk van je trainingen een aparte persona. Je kunt deze ook maken voor 
beïnvloeders. (zoals werkgevers, collega’s, partners, etc.)

De basis
De persona vormt de basis van jouw wervingsstrategie, het actieplan voor communicatie 
waaromheen je teksten en beelden gaat organiseren en publiceren.  
Met aantrekkelijke content, die inspeelt op relevante vragen en verwachtingen, voelt deze 
persona zich persoonlijk aangesproken in elk fase van zijn zoektocht (Onderzoek/ Reflectie/ 
Conversie/ Registratie).

TIP: op de website van Hubspot vind je voorbeeldvragen en sjablonen die kunnen helpen bij 
het maken van personas.

“
Als marktleider staan wij bekend als een innovatieve organisatie. 
In deze dynamische markt willen wij, op het gebied van 
kennisontwikkeling, waarde toevoegen en relevant blijven 
voor professionals op verantwoordelijke posities. Daar horen 
softwareoplossingen bij die ons helpen hier invulling aan te geven.

Mark de Wijs, Directeur SPO ”

https://offers.hubspot.com/persona-templates?hubs_post-cta=anchor&__hstc=20629287.302690cface73bc324f0c291afd915a2.1634716654312.1634716654312.1634716654312.1&__hssc=20629287.1.1634716654312&__hsfp=1734416577&hsCtaTracking=7faf1d61-e857-4d2c-9cf2-10b32f7880af%7C7dda2041-868b-4701-9c92-417128517f48
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TREK DE JUISTE BEZOEKERS AAN

Zichtbaarheid voor de juiste persoon
De persona zoekt op thema’s of termen naar een passende opleiding. Dit is het moment 
waarop je zichtbaar wilt zijn op die kanalen waar deze persoon actief is. 
 
De volgende instrumenten helpen je daarbij;

SEO (organisch en gratis gevonden worden)
Bepaal vooraf welke thema’s relevant zijn voor jouw opleiding/cursus. Maak vervolgens 
goed leesbare maar bovenal behulpzame webpagina’s rond woorden, synoniemen en 
gerelateerde onderwerpen. 

Schrijf blogs waaruit blijkt welke waarde jouw opleiding toevoegt aan een carrière. Verdiep 
je in actuele vraagstukken door tools zoals Google Trends te gebruiken.  
Nog beter: maak korte video’s met oud-cursisten over de inhoud van de cursus.  
Zo vergroot je jouw kansen om op de eerste pagina in de zoekresultaten te komen en trek 
je de juiste bezoekers aan.

SEA (betaald zoekverkeer en retargetting)
Om de vindbaarheid van je website snel een boost te geven, zet je advertenties via Bing of 
Google in. Afhankelijk van jouw budget kan je dit continue of projectmatig doen. 

Met verschillende advertentiegroepen rond jouw thema’s, onderwerpen, zoekwoorden of 
synoniemen, kom je onder de aandacht van jouw persona. 
Pas betaalde “retargeting” toe om deze boodschap nogmaals onder de aandacht te  
brengen van bezoekers, want ook hier geldt “herhaling is de kracht van reclame!”
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Sociale Media
Hier kan je echt niet meer omheen!  
Jouw toekomstige cursisten zitten óók op sociale media. De vraag is alleen welke?  
Zo zijn jongeren tussen 16-25 jaar meer actief op TikTok of Snapchat dan op Instagram en 
Facebook (waar je meer 50plussers vindt).  
LinkedIn is bij uitstek geschikt voor zakelijke doelgroepen of partners. Aan jou de keuze. 
Welk platform je ook kiest, bepaal vooraf welke strategie, content en boodschap je hier 
inzet.  
De uitdaging is een betrokken gemeenschap te creëren en consequent aantrekkelijke 
content te delen (dmv banners, filmpjes of enquêtes).

Tip: Laat je hierbij inspireren door de resultaten van het gratis Social Media Onderzoek 
2022 van Newcom Research & Consultancy!

HET BELANG VAN REPUTATIE 
Net als bij het boeken van hotelkamers geldt ook voor de keuze van een cursus of  
opleiding dat bezoekers veel waarde hechten aan de persoonlijke ervaring van anderen. 
Daarom is het een goed idee om positieve feedback van alumni en cursisten te  
verzamelen en deze een prominente plek op jouw website te geven. 

Wees transparant over wat cursisten kunnen verwachten en bewaak goed wat er online 
over je gecommuniceerd wordt. Reageer correct en tijdig op online reacties. Organiseer 
live events of sluit je aan bij activiteiten waar jouw potentiële cursisten fysiek aanwezig zijn.

Tip:  
Ben je onbekend met het werk van Robert B. Cialdini?  
Dan raden wij je de laatste editie van zijn boek “Invloed” aan om meer over dit onderwerp 
te leren.

Oriëntatiedagen
Face-to-face ontmoetingen, zoals beurzen en oriëntatiedagen zijn erg effectief om in 
contact te komen met jouw persona. 

Gebruik dergelijke events om aantrekkelijke flyers te verspreiden met een overzicht van 
wat je te bieden hebt. Maak persoonlijk contact en leg gegevens vast zodat je deze leads 
na het event in een relatiedatabase (CRM-systeem) kunt vastleggen en opvolgen.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om je zichtbaarheid bij relevante doelgroepen te  
vergroten. De volgende stap is je persona beter te leren kennen en in kleine stapjes te 
helpen met het nemen van de juiste beslissing.

TREK DE JUISTE BEZOEKERS AAN

https://www.newcom.nl/social-media-onderzoek-2022/
https://www.newcom.nl/social-media-onderzoek-2022/
https://managementboek.nl/boek/9789402708783/invloed-robert-cialdini
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Nadat iemand kennis heeft gemaakt met jouw organisatie, dit kan fysiek maar ook on-
line zijn, dan zal deze verschillende aanbieders met elkaar vergelijken.  
Goed nieuws, jij staat op de lijst! 

Dit is het moment waarop je van deze bezoeker een cursist wilt maken. Daarvoor  
verzamel je informatie zodat je deze persoon beter leert kennen (vooral over zijn  
voorkeuren en interesses).  Door jouw CRM-systeem te verrijken met deze gegevens, 
kan je nog relevanter en persoonlijker communiceren.

Website
Tegelijkertijd biedt je online nuttige content aan waarmee je twijfels of obstakels 
wegneemt. Het is hiervoor wel belangrijk dat je ook weet welke dit zijn.  
Een simpele brochure volstaat niet! 

Gepersonaliseerde inhoud (getuigenissen van alumni, studenten en docenten, blogs, 
video’s, interviews, podcasts enz.) doet dat wel!  Jouw persona zal pas bereid zijn om 
voor jou te kiezen als er voldoende vertrouwen is opgebouwd.

E-mail marketing 
Formulieren op jouw website of landingspagina’ s met duidelijke CTA’s (Call to Actions) 
gekoppeld aan je e-mail marketingtool, zijn een uitstekende manier om bezoekers tot 
actie aan te zetten. 

Zo verzamel je informatie en verwerk je dit in jouw CRM-systeem. Met alerts blijf je 
geïnformeerd over nieuwe verzoeken in de database zodat je snel actie kunt nemen.

LEER BEZOEKERS BETER KENNEN
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Webinars
Met Webinars laat je op een waardevolle en persoonlijke en laagdrempelige manier zien wat 
een cursus of opleiding inhoudt. Deze events lenen zich bij uitstek voor speciale acties.
 
Tijdens het Webinar kan je via polls of vragenlijsten meer te weten komen over potentiële 
cursisten zoals hun motivaties of obstakels. Gebruik sociale media en advertentiecampagnes 
om deze Webinars te promoten.  
Het spreekt voor zich dat je deze reacties secuur vastlegt op een centraal punt.  

Open dagen
Hoe maak je van deze belangrijke events een succes?  
Door tijdig te beginnen en geen kans onbenut te laten om het proces te automatiseren.  
Publiceer een agenda op je website met CTA’s en geïntegreerde formulieren naar jouw  
database.
  
Gebruik geautomatiseerde workflows voor de verzending van transactionele e-mails  
(denk hierbij aan; registratiebevestiging, praktische informatie, een week, 2 dagen voor het 
event, de dag zelf en een bedankje ná het evenement).  
 
Plan tijdig communicatiecampagnes in via sociale media en gebruik duidelijke CTA’s.  
Uiteraard leg je ook deze stappen vast in het CRM-systeem. 

Met deze marketingacties die in volle vaart op verschillende kanalen worden uitgevoerd,  
leer je niet alleen welk kanaal het beste voor jou werkt, maar zal je al snel de vruchten van 
jouw inspanningen plukken.  
Als je een bepaald aantal aanvragen binnenhaalt, mag je tevreden zijn.

LEER BEZOEKERS BETER KENNEN
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Zodra de eerste inschrijvingen binnen zijn, ben je echter nog niet klaar! Tussen de  
aanmelding, betaling en de start van de opleiding kan er nog van alles misgaan.  
Vertrouw op CRM-functies om het contact warm te houden.  
Daarvoor bestaan tal van mogelijkheden;

Marketing automation
Geautomatiseerde e-mail workflows bereiden cursisten voor op de opleiding.  
Maak scenario’s wanneer deelnemers welke informatie nodig hebben. In een reeks van 
opeenvolgende berichten warm je ze langzaam op voor de opleiding.  
Deze flow stel stel je eenmalig in, daarna hoef je deze alleen nog maar op te volgen en 
indien nodig te verbeteren.

De kracht van een CRM
Door voorkeuren en communicatie op een centraal punt vast te leggen en beschikbaar 
te maken voor andere collega’s krijg je een 360 graden beeld van je cursisten.  
Eenmaal geconfigureerd, leveren deze geautomatiseerde scenario’s een enorme  
tijdsbesparing op terwijl ze betrouwbare monitoring van acties mogelijk maken.  
Inzichten uit jouw CRM helpen je de relatie met cursisten te verbeteren en nog  
persoonlijker te communiceren.

Website
Facturen, cursusmateriaal en certificaten stel je via een beveiligde webpagina ter 
beschikking. Ook de communicatie tussen docent en cursisten kan je faciliteren via dit 
portaal Stimuleer onderlinge communicatie tijdens de opleiding met chat-functies, zo 
creëer je een hechte band tussen de deelnemers en docenten. 

ZET BEZOEKERS AAN TOT ACTIE
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HOU DE RELATIE WARM

De opleiding is begonnen, er zijn voldoende deelnemers gevonden. Gefeliciteerd!  
Toch ben je nog niet klaar. Door deelnemers om feedback te vragen, leer je wat je kunt 
verbeteren. 

Alumni vormen een prima doelgroep voor vervolgopleidingen. De kunst is om de 
relatie warm te houden en onder de aandacht te blijven. Ook zet je een aantal tools voor 
in.

Marketing automation
Na afloop van een opleiding of cursus gebruik je geautomatiseerde nieuwsbrieven  als 
een link tussen jouw instituut en oud cursisten. Maak een workflow die persoonlijke  
berichten of felicitaties verstuurt zodra een CRM-status verandert. 

Promoot vervolgopleidingen en deel ervaringen van anderen hoe ze dankzij een cursus 
of opleiding succes hebben geboekt.

Missie «geslaagd!» 
Je hebt de juiste personen voor je opleiding geworven en je hebt bijgedragen aan de 
ontwikkeling en de zichtbaarheid van de organisatie. Vergeet niet in contact te blijven 
met alumni.

De meerwaarde van CRM
Een CRM-systeem is een onmisbaar instrument bij het vinden en in stand houden van 
goede relaties met (oud) cursisten. 

Hebben we je kunnen overtuigen hoe een CRM-systeem de wervingscampagnes voor 
jouw organisatie kan optimaliseren? Of heb je andere uitdagingen waar je hulp bij nodig 
hebt? Onze experts helpen je graag verder.  

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

“

”
Organisaties helpen focussen op hun missie 
en een unieke relatie met elkaar ontwikkelen



EUDONET MEER DAN SOFTWARE

Medewerkers Klanten Eindgebruikers Branches

Eudonet Stb  | info@eudonetstb.nl  | Tel: 030 63 43 000

STB CURSUS - Een CRM-systeem voor professionele opleiders.  
Kies voor de branchespecifieke CRM-software van Eudonet. Breid standaard functies uit 
met modules die aansluiten op wat je nodig hebt. Zo groeit de software met je mee en 
hou je grip op de kosten.

Al 30 jaar kiezen ledenorganisaties, goede doelen en opleiders in Nederland voor onze 
softwareoplossing. Sinds 2018 zijn wij onderdeel van de Eudonet groep, een Internationale 
organisatie gericht op verenigingen, goede doelen en opleiders. 

Vanuit de Eudonet-Groep bedienen wij met ruim 200 medewerkers, waarvan 40 in 
Nederland, dagelijks 1200 klanten bij het bereiken van hun doelstellingen.  

Eudonet heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, het VK, Canada en België en bedient 
ruim 53000 gebruikers.

Zoek jij een nieuwe CRM oplossing? 
Onze experts plannen graag een kennismakingsgesprek met je in. Het is aan jou!

OVER EUDONET

© Eudonet 2022


