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Dé uitvinders van het concept 
bungalowvakanties, het subtropisch 
zwemparadijs, de wildwaterbaan en nog 
veel meer!   



Gezinsmarketing en de rol van het kind 

Gezinsmarketing:  
HÉT GEZIN BESTAAT NIET! 

Kinderen als doelgroep: 
GEZINSPRAAK! 



Gezinsmarketing: HÉT GEZIN BESTAAT NIET! 
 



Wie herkent zich in dit gezin? 



Of in dit gezin? 



Of in dit gezin misschien? 



Gezinsmarketing: hét gezin bestaat niet! 
De gezinssamenstelling is de afgelopen 20 jaar sterk veranderd: 45% meer alleenstaande 
oudergezinnen, daling in het aantal kinderen per gezin en de opkomst van het samengestelde gezin. 



Gezinsmarketing: leeftijd van het kind belangrijk in de behoeften 
Van zekerheid en gemak wanneer je voor het eerst met je “new born” op vakantie gaat, tot vrijheid en 
avontuur voor tieners. 



Gezinsmarketing: HÉT GEZIN BESTAAT NIET! 
 

De uitdaging: hoe bindt je families met kinderen aan je merk….? 
 In een zo vroeg mogelijk stadium in het leven van het gezin. 
 Hoe behouden we ze gedurende het verdere leven van het gezin. 



…start met segmentatie: KEEP IT SIMPLE! 
Er zijn vele vormen van segmentatie, maar maak het niet te ingewikkeld. Maak een start en definieer een plan 
of ambitieniveau voor de toekomst. Begin met een segmentatievorm die ook te implementeren is. 

Bron: Recron Nederland, VVV Zeeland 



…start met segmentatie: OP HET JUISTE NIVEAU! 
Definieer en beschrijf de doelgroepen die je als bedrijf wilt en kunt benaderen.  



…onderzoek en sluit aan bij behoeften: KEEP IT SIMPLE! 
Zorg voor een herkenbaar productaanbod, voorkom ingewikkelde boodschappen of behoeften die vergezocht 
zijn. En luister naar de doelgroep zelf!  



… met nieuwe concepten afgestemd op de wensen van de doelgroep 
Met behulp van een gedifferentieerde aanpak wordt ingespeeld op de specifieke wensen en behoeften van 
specifieke doelgroepen. 



… met nieuwe concepten voor nieuwe doelgroepen 
Inspelend op de trends en ontwikkelingen in de markt én veranderende gezinssamenstelling. 



…benader doelgroepen op het moment dat ze erover nadenken 
Met behulp van branded content, non-branded content en partnerships worden, via relevante communicatie- 
en distributiekanalen, met relevante content op een moment dat het voor de doelgroep een rol gaat spelen.  



Kinderen als doelgroep: GEZINSPRAAK! 
 



Gezinspraak  
Kinderen hebben een belangrijke inspraak gekregen in de keuze van hun ouders. Het gezin heeft zich 
ontwikkeld tot DMU.  

Bron: Familie Kenniscentrum 



Kinderen als doelgroep: GEZINSPRAAK! 
 

De uitdaging: hoe speel je in de op invloed die kinderen hebben….? 
 



…richt je op alle/ meerdere leden in het gezin 
Weet wat de verschillende gezinsleden willen, benoemd de voordelen voor de gezinsleden en zet de 
relevante kanalen in om ze te bereiken.  
 

Bron: Familie Kenniscentrum, het gedrag van de familie als DMU (2008) 



…weet wat gezinsleden willen… 
Vertrouw niet (altijd) op je eigen jeugd, een expert in kinder- en familiemarketing kan helpen bij het 
verkrijgen van inzicht. 



…benoem de voordelen voor verschillende gezinsleden… 



…en communiceer via de relevante communicatiekanalen…  



…maar: KEEP IT SIMPLE! 
Voorkom dat de boodschap en het “verhaal” te complex worden.  



…maak het relevant: ACTUEEL en MAATSCHAPPELIJK 
Kids Climate Conference: de mooiste creaties als inzending, een weekend lang “klimaat en milieu” met 
meer dan 100 gezinnen en meer dan 90 publicaties met een mediawaarde van bijna 300K euro. 



…en: MAKE IT FUN! 
Cool Factor als voorbeeld van een goed “verhaal” om de doelgroep kinderen aan te spreken.  



Gezinsmarketing en de rol van het kind 

Gezinsmarketing:  
HÉT GEZIN BESTAAT NIET! Kinderen als doelgroep: 

GEZINSPRAAK! 
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