
Save the Children & SDIM 
Online advertising campagne goed voor 

60 procent van alle online donaties
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Save the Children 
Save the Children werd een eeuw geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Inmiddels  
is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied  
van kinderrechten en zijn ze actief in 120 landen. Hier helpen ze de meest kwetsbare kinderen  
ter wereld met medische zorg, gezonde voeding en een veilige plek. Ook geven ze voorlichting 
en onderwijs voor een beter perspectief. Zo werken ze toe naar een toekomst waarin elk kind te 
voorkomen ziektes overleeft, verzekerd is van onderwijs en beschermd wordt tegen geweld.

De uitdaging
In de week voorafgaand aan Black Friday werd door de Verenigde Naties bevestigd dat in Jemen 
officieel sprake was van een hongercrisis. De tegenstrijdigheid van de crisis in Jemen en de overdaad 
van de Black Friday-aanbiedingen bracht Save the Children op het idee een campagne te bedenken 
die mensen moest motiveren het geld dat ze anders aan Black Friday-acties wilden uitgeven, aan de 
kinderen in Jemen te doneren. Gezien de timing was snel schakelen essentieel. Op woensdag vóór 
Black Friday aan het einde van de middag was de campagne bedacht; dezelfde avond nog stonden de 
online advertising campagnes live. 
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Het belang van timing en targeting
Inhakers, reclame-uitingen waarvan het centrale thema verwijst naar een actuele gebeurtenis, nieuws 
of een trending topic als Black Friday of een onverwachte gebeurtenis als de noodsituatie in Jemen, 
leveren over het algemeen online significant meer engagement op dan reguliere campagnes. Maar het 
succes van een ‘inhaker’ is niet vanzelfsprekend. Timing is alles! Plaats je een inhaker net te vroeg of te 
laat, dan kan het effect flink tegenvallen. 

Dit was dan ook precies de reden dat het team van SDIM geen moment aarzelde en direct de volgende 
campagnes inrichtte: 
•  Facebook advertising
•  Google Ads search
•  Displaybanners via het Google Display-netwerk

Om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te bereiken en hierdoor ook de aandacht te trek-
ken van alle socialmedia-algoritmes was targeting nog belangrijker dan anders. Want zodra dergelijke 
‘inhaakcampagnes’ door steeds meer gebruikers worden gedeeld, stijgt de waarde van het bericht 
explosief in de ogen van het algoritme, met een enorm bereik als gevolg. De doelgroepinzichten die 
SDIM in de afgelopen jaren als partner van Save the Children had opgebouwd, vormden de basis van 
de campagne. Deze audience is vervolgens aangevuld met doelgroepen die de website van Save the 
Childeren hadden bezocht, met daarin extra aandacht voor de Jemen-actiepagina. Binnen Facebook 
is vervolgens getarget op mensen die interesse hadden in Black Friday en alle andere doelgroepen  
die interesse hebben voor goede doelen die zich inzetten voor kinderen. 

Online advertising goed voor 60 procent van alle online donaties
Vanaf het moment dat de campagnes live stonden ging het hard. In vijf dagen tijd leverde de Black 
Friday-campagne Save the Childeren ruim vijf keer zoveel aan donaties op dan voor heel november 
2018 was ingeschat. De online advertising campagnes speelden hierin een belangrijke rol. Zo waren 
de online advertising campagnes verantwoordelijk voor maar liefst 60 procent van alle online donaties 
tijdens de Black Friday-campagne, terwijl de kosten per donatie beduidend lager waren dan bij andere, 
reguliere online campagnes. Daarnaast is met behulp van Facebook Fundraiser nog eens € 20.000,- 
aan extra donaties opgehaald. 
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Uiteraard was het binnenhalen van extra donaties het voornaamste doel, maar de online advertising 
campagnes leverden daarnaast ook significant meer engagement op dan andere online advertising 
campagnes die gedurende het jaar waren ingezet. 

Een aantal cijfers: 
•  342.897 unieke personen zijn bereikt via Facebook
•  Het bericht is maar liefst 1.638 keer op Facebook gedeeld
•  3.674 reacties zijn onder de berichten gepost, waarvan 287 opmerkingen 
•  Meer dan 75 procent van de donaties via mobile
•   De conversieratio die in Google Analytics is behaald was 13,32 procent, waar 1 tot 1,5 procent  

een marktgemiddelde is. 

Save the Childeren aan het woord over SDIM
Jeroen Beelen, Digital & Marketing Automation Manager, Save the Children: 
“De resultaten spreken voor zich. De kennis van SDIM over onze doelgroep in combinatie met de 
snelheid waarin we samen hebben geschakeld, zelfs in het weekend, heeft ervoor gezorgd dat 
online marketing zo’n grote rol heeft gespeeld binnen het fantastische resultaat dat de campagne 
heeft opgeleverd. Het bevestigt ons gevoel dat onlinemarketing een nog grotere rol moet krijgen 
binnen onze marketingstrategie. Ik kijk uit naar alle mooie campagnes die wij samen gaan 
ontwikkelen.”


