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STARTEN
HIER

Dé doelgroep jongeren bestaat niet. Grofweg bestaat 
de doelgroep uit jongeren die al ‘fan’ zijn van jullie, 

jongeren die met iets anders bezig zijn en een grote 
groep jongeren die nog twijfelen. In deze laatste groep 

liggen de kansen.

      DOELGROEP JONGEREN 
BESTAAT NIET   LOVERS,
TWIJFELAARS & HATERS

Door aannames te doen over de wensen en behoeftes 
van jongeren sla je makkelijk de plank mis. Ga daarom 

in gesprek met de doelgroep over wat ze écht willen.

PRAAT NIET OVER JONGEREN EN 
BEDENK NIET VOOR JONGEREN

Jongeren hebben behoefte aan overzicht 
en duidelijkheid. Neem ze daarom stap voor stap mee

 in je verhaal en zorg dat ze kunnen overzien 
waar ze aan toe zijn.

STAP VOOR STAP

Beeldvorming is alles. 
Jongeren moeten 

zichzelf herkennen in de beelden 
en foto’s die je gebruikt. 
Zorg daarom voor echte 
en herkenbare beelden.

GEBRUIK
HERKENBARE 

BEELDEN

Als jongeren posts of andere uitingen tegenkomen die 
ze niet bevallen, swipen ze je weg en ben je uit beeld. Je hebt 

dus vaak maar één kans om het goed te doen; benut die!

LIKE & SWIPE

Er komt veel op jongeren af 
tegenwoordig. Als jullie de partij 

zijn die ze kan helpen bij het 
maken van een keuze, 

in plaats van extra keuzestress 
toe te voegen, zul je zien dat
 jongeren voor jullie kiezen.

GENERATIE
KEUZESTRESS

Uit onderzoek blijkt dat jongeren 
na 1,4 seconde hun mening 

hebben gevormd op basis van
 de eerste indruk. Zorg dus 

voor een goede eerste indruk.

REACTIE IN 
1.4 SECONDEN

Veel jongeren zijn visueel 
ingesteld. Maak daarom gebruik

 van foto’s, filmpjes en 
infographics en besteed 

aandacht aan een 
aantrekkelijke vormgeving.

VISUEEL

Veel jongeren zijn niet tekstend 
ingesteld. Zorg er daarom voor dat 

je teksten kort en bondig zijn, 
en in duidelijke taal geschreven.

WEES DUIDELIJK /
KORT EN BONDIG

Je kunt jongeren wel iets 
vanuit jouw standpunt vertellen, 

maar het komt beter aan 
als ze het verhaal van 

leeftijdsgenoten horen. 

JONGEREN ALS
ERVARINGS-
DESKUNDIGE
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