
UNICEF NEDERLAND:
OPTIMALISATIE VAN EEN SUCCESFORMULE 
LEIDT TOT NÓG BETERE RESULTATEN

Hoe UNICEF Nederland haar (potentiële) donateurs 
aanzet tot het schenken van pakjes uit de UNICEF 
webshop aan kinderen op de vlucht!
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UNICEF NEDERLAND 
WINTERCAMPAGNE

Met deze e-mailcampagne 
wist 100%EMAIL het 
donatiebedrag van het 
jaar ervoor met +142,5% te 
overtreffen!
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UNICEF Nederland

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte 
omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet 
naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt 
onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot 
basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, 
en leven in constante onzekerheid. 

UNICEF komt op voor de rechten van 
deze kinderen. Als ’s werelds grootste 
kinderrechtenorganisatie bereiken we meer, voor meer 
kinderen en op meer plekken dan wie ook.

Al jaren voert UNICEF Nederland in november en 
december een wintercampagne, waarbij sinds 2018 
mensen een virtueel pakje kunnen doneren. De 
campagne is erop gericht om in het pakjesseizoen 
(potentiële) donateurs aan te zetten tot het schenken 
van pakjes uit de UNICEF Nederland webshop aan 
kinderen op de vlucht in bijv. Afghanistan. De kinderen 
die de winter door moeten brengen met honger en kou. 
In de pakjes bijvoorbeeld zitten dekens, winterkleding of 
medicijnen.  

Wij hebben UNICEF Nederland de afgelopen jaren 
geholpen bij het ontwerpen van deze campagne, waarbij 
we elk jaar nieuwe elementen toevoegde om de user 
experience te optimaliseren. Zo hebben we bijvoorbeeld 
de Track & Trace toegevoegd. Een donateur kan door 
deze e-mails het door hem/haar gedoneerde pakje 
volgen tot het aankomt bij een vluchtelingenkind. 
De achterliggende uitdaging van de Track & Trace 
functionaliteit (volg je pakje noemden we dat ook wel) 
voor UNICEF Nederland is het creëren van een grotere 
betrokkenheid/engagement, gevoel van urgentie en 
ontvankelijkheid voor het verhaal van UNICEF Nederland 
onder bestaande en (potentiële) nieuwe donateurs. 
Uit het jaarlijkse donateurs blijkt dat donateurs willen 
weten waar hun donatie heen gaat, wat er met hun geld 
gebeurt, hoe UNICEF werkt en een bevestiging dat de 
hulp aankomt.    

• De doelstellingen voor de e-mailcampagne
• De 100%EMAIL aanpak en opzet
• Het succes en de resultaten 
• Hoe de testen zijn ingezet
• En als laatste de conclusie

Dat is goed gelukt, in het afgelopen jaar zijn er maar 
liefst 94.000 pakjes verstuurd naar kinderen in diverse 
vluchtelingenkampen. En de engagement scores 
waren heel positief; hoge opens en clicks en hoge 
sentimentscore op Close Alert van een 9,4 ( op een 
schaal van -10 tot +10).  Het volg je pakje follow up 
proces werd enorm gewaardeerd maar uit de evaluatie 
kwam bijvoorbeeld ook naar voren dat de contactdruk 
als hoog werd ervaren. 

Dit jaar heeft UNICEF Nederland 100%EMAIL gevraagd 
de Wintercampagne nog impactvoller te maken. 
Het doel van de campagne was het behalen van een 
bepaalde omzet in euro’s, door middel van de verkoop 
van zo veel mogelijk pakjes. Daarom zijn wij de 
conversieresultaten gaan optimaliseren op een aantal 
fronten met als uiteindelijke doel nog meer pakjes te 
kunnen verzenden. 

Ieder kind kan de toekomst bepalen.  
Ieder kind verdient de kans om groots te worden.  
Sterker nog, daar heeft ieder kind recht op.

UNICEF Nederland en 
e-mailmarketing

In deze klantcase lees je:



4

De doelstelling voor 100%EMAIL

De 100%EMAIL aanpak

1. De e-mailflow
De belangrijkste doelstelling is meer pakketjes 
versturen en daarmee meer kinderen helpen. Tevens 
is de hoogte van het totaalbedrag aan donaties 
erg belangrijk. KPI van de totale campagne was 
de resultaten van afgelopen jaar te overtreffen 
met bijna 50% . De e-mailcampagne droeg hieraan 
bij door de verkoop van pakketjes te stimuleren 
onder (potentiële) donateurs en zo de conversies te 
verhogen.  

Vanzelfsprekend meten we veel meer KPI’s 
die moeten bijdragen aan die bovenstaande 
doelstellingen. We meten o.a. de opens, de clicks, 
de omzet per 100 e-mails, de bouncers op de 
webpagina’s, het aantal transacties en de giftwaarde. 
Dit zijn voor ons allemaal stuurparameters. 

We hebben hierbij gewerkt met de Marketing 
Automationsoftware van Microsoft Dynamics in 
combinatie met de webshop van UNICEF Nederland. 

De donatiewervingsflow bestaat uit 5 e-mails:

De eerste e-mail is de Giving Tuesday e-mail. Giving 
Tuesday vindt plaats op de dinsdag na Thanksgiving 
en Black Friday, wij hebben in de loop der jaren 
ontdekt dat dit een belangrijk e-mailmoment is en hier 
houden we aan vast. Bij deze e-mail is een carrousel 
opgenomen waarmee men door de producten kon 
klikken. 

We hebben de e-mailflow op verschillende punten 
verbeterd:

1.	De	e-mailflow	

2. De landingspagina  
	 (webshop	en	volg	je	pakje	pagina)

3. Het Track & Trace systeem 

1
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E-mail twee is verzonden en ondertekend uit naam 
van een collega in Afghanistan. Een oproep uit het veld 
waarmee UNICEF Nederland authenticiteit wilt uitstralen 
en betrokkenheid wilt creëren. De donateurs uit de 
eerste e-mail zijn eruit gefilterd, ook bij de volgende 
e-mails zodat deze mensen niet 2x om hetzelfde wordt 
gevraagd. 

De kerstmail is verstuurd namens de Coordinator 
Noodhulp van UNICEF Nederland Nederland. Hier is 
een reminder verzonden naar de non-opens. Ook in 
deze e-mail was een carrousel opgenomen. Op de 
landingspagina hebben we gebruik gemaakt van een 
verkort formulier, omdat uit een test is gebleken dat de 
conversies zouden stijgen als we het formulier zouden 
verkorten voor bestaande donateurs, waarvan we de 
gegevens al hebben.  

Last Minute Kerst is ondertekend door de directeur van 
UNICEF Nederland. In deze e-mail was de visual een 
gifje waarin de muis het actiepunt “UNICEF Nederland 
pakje” afvinkt. Indirecte beïnvloeding om te doneren. 
De landingpage was in de shop.  

De Wens e-mail ging over het nu reeds doen van de 
goede voornemens. Er is gekozen voor een ander design 
omdat de eerdere klaarblijkelijk onvoldoende 
impact hadden op deze groep. In de e-mail kon men 
het aantal producten al aangeven en dan direct naar de 
check-out gaan.  
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We hebben minder producten opgenomen zodat 
het kiezen makkelijker was. Ook hebben we de 
beïnvloedingstactieken (o.a. Cialdini sociale 
bewijskracht) toepast door teksten als ‘meest gegeven’ 
of ‘levensreddend’ bij de producten te zetten. Bij het 
winkelmandje konden ook nog extra producten worden 
toegevoegd. 

Belangrijk was ook het verbeteren en verkorten van de 
check-out flow. Zo hebben we de volgorde veranderd en 
het invullen van de gegevens voor het betalen geplaatst. 
Tevens hebben we bepaalde gegevens geprefilled als 
die bekend waren.

Het doel van de track & trace was engagement. 
Uit onderzoek weten we dat de waardering van 
het kunnen volgens van het pakje enorm is onder 
donateurs van UNICEF Nederland. Betrokken, tevreden 
donateurs doneren meer en vaker en we vermoeden 
dat ze hierdoor ook meer over de campagne praten 

met anderen. Het doel is daarbij ook om eenmalige 
donateurs op deze manier te verbinden aan UNICEF 
Nederland en te converteren naar vaste donateurs. 

2. De landingpage

3. De track & trace flow 

2
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In	de	donatiewervingsflow	zien	we	dat	de	
conversie	maar	liefst	met	71%	is	toegenomen.
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Er zijn vier statusmomenten waarop een donateur 
een e-mail krijgt; bij het inpakken van het pakje, 
bij het vertrekken, als het pakje onderweg is en bij 
aankomst op de bestemming.  Ook hier hebben we een 
aantal optimalisaties doorgevoerd:  

De e-mails werden in voorgaande jaar nog handmatig 
geselecteerd en periodiek verzonden, dat proces 
hebben we geautomatiseerd.  
De designs zijn opgefrist. De landing page is 
verbeterd qua design en UX, maar inhoudelijk is deze 
weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. De 
‘meerdere pakketten’, ‘status-balk’ en ‘landkaartje’ waren 
elementen die goed werkten, dus die hebben we terug 
laten komen in het nieuwe design.  

De waardering van Track & Trace is erg groot en daarom 
hebben we dat nog belangrijker gemaakt. Het verhaal 
is authentiek en beschrijft of een product vanuit 
Kopenhagen vertrekt en of de inkoop lokaal plaatsvindt 
en hoe het wordt vervoerd per, boot of vliegtuig. Dit 
leidde tot hoge engagement. 

Op basis van de evaluatie van het afgelopen jaar hadden 
we heel veel verbeterideeën bedacht met veel aan 
te passen onderdelen van de flows. Door de krappe 
campagneperiode is er geen tijd om elke variabele los 
A/B te testen. Daar waren domweg teveel aanpassingen 
voor. Denk aan het testen van alle interactieve 
elementen, alle reminders, alle aanpassingen in de 
webshop, de gekozen producten. Het is dus geen 
standaard A/B test bij een doorlopende campagne 
of nieuwsbrief waarin je iets kan testen en 
vervolgens verder kan gaan met de best scorende optie.

Verbeteringen waarvan uit de literatuur blijkt dat de kans 
in >95% van de gevallen leidt tot positieve resultaten 
zoals een korter formulier of het prefillen van gegevens 
hebben we gewoon doorgevoerd. 
Reminder e-mails eveneens. We hebben afgelopen jaar 
ook een aantal ervaringen opgedaan die we ook weer 
hebben gebruikt in de campagne. Bijvoorbeeld het 
inzetten van interactieve elementen in de e-mails.  

Het was voor ons een afweging tussen academisch 
testen en iets meer pragmatisch kijken in welke 
verbeteringsinitiatieven we veel vertrouwen hadden. 
We hebben bewust gekozen voor dat laatste. Als de rek 
qua snelle groei er volgend jaar of het jaar daarop er 
wat meer uit is, en we aan de campagne-opzet weinig 
meer willen veranderen, gaan we gerichter en meer 
gestructureerd testen op specifieke onderdelen van de 
customer journey.   
  

Een korte beschrijving van de 
Track & Trace e-mails:  

Pragmatische aanpak  
van testen
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De resultaten Meer automation en interactieve 
e-mail in de charitatieve wereld!

Onze klant UNICEF Nederland en wijzelf, zijn heel 
tevreden met de resultaten van de campagne en alle 
optimalisaties! Het doel is ruimschoots behaald en het 
donatiebedrag is meer dan verdubbeld t.o.v. vorige jaar 
(+142,5%)!  Wat we willen benadrukken is de stijging 
van het conversiepercentage t.o.v. het aantal verzonden 
e-mails met 71% en in de webshop met 75%. De 
combinatie van alle optimalisaties samen heeft geleid 
tot deze grote verbetering. 

We hebben samen met UNICEF Nederland ook gekeken 
naar de verkochte producten. Het is logisch dat de 
dekens het beste scoren aangezien dit het goedkoopste 
product was. Maar ook over de winterkleding waren 
ze erg tevreden. Beide producten sluiten goed aan bij 
problematiek waar kinderen mee te maken hadden; de 
koude winter.   

Het hoge percentage opens en clicks geeft aan dat 
de donateurs deze updates echt waardeerden en 
geïnteresseerd zijn in de status. Dat wordt nog eens 
bevestigd door de onwijs hoge close alert score en 
de resultaten uit het donateursonderzoek. We weten 
uit voorgaande jaren dat de conversie op donateurs 
met Track & Trace tot 40% hoger was vergeleken met 
donateurs zonder Track & Trace, helaas is deze data van 
dit jaar op dit moment nog niet bekend. 

De goede op data en onderzoek gebaseerde evaluaties 
hebben een grote bijdrage geleverd aan deze 
resultaten. Daardoor hebben we de juiste zaken kunnen 
optimaliseren.

Onze klant UNICEF, maar ook wijzelf, zijn dus heel 
tevreden over het resultaat. In de wereld van de 
charitatieve instellingen is deze aanpak met veel 
automations en interactieve e-mail heel vooruitstrevend. 
Door niet alleen de e-mails maar ook de landing pages 
te optimaliseren, krijg je veel betere resultaten. Laat je 
niet afschrikken door het grote aantal e-mails, als je 
relevant bent vinden ontvangers het prima om wat vaker 
e-mail te krijgen. Dat zie je aan de waardering van en de 
clicks en opens op de Track & Trace e-mails. 

Voor UNICEF is de concreetheid van het tonen van 
wat we doen en hoe dat gaat zorgen voor blijvende 
impact op onze communicatie inspanningen erg 
belangrijk. Door deze aanpak inclusief de resultaten te 
delen wil UNICEF andere charitatieve instellingen ook in 
staat stellen meer impact te realiseren. Bij 100%EMAIL 
zijn er trots op dat we hier een steentje aan bij kunnen 
dragen. 


