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Consumenten

‘  kinderen vinden
zichzelf gezond, toch zijn er vrij

veel gezondheidsklachten.’ ‘Kinderen
eten te veel en bewegen te weinig.
Over dikke kinderen en de rol van
reclame daarbij is een discussie gaan-
de.’ Twee conclusies uit het doel-
groeprapport 1-15-jarigen
‘Zapsgewijs door de wereld van de

jeugd’ van Sanoma Uitgevers BV.
Dat de Nederlandse kinderen zich-

zelf gezond vinden (73% geeft zelf
aan gezond te zijn en ruim de helft
zegt vaak gezond te eten), blijkt uit
het TNS OK (Online Kids)- onder-
zoek, dat werd uitgevoerd onder kin-
deren tussen de vijf en zestien jaar in
Groot-Brittannië, Frankrijk,
Duitsland, Italië, Nederland, Zweden
en de Verenigde Staten.

Toch geeft 68% van de in Nederland
ondervraagde kinderen ook aan wel
eens last te hebben van stress. Meisjes
blijken hiervan meer last te hebben
dan jongens (73% versus 63%).
Kinderarts Wietse Kuis van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis in
Utrecht heeft dagelijks te maken met
kinderen met een burn-out. Kuis

kreeg de laatste jaren zoveel ernstig
oververmoeide kinderen en kinderen
met chronische, onverklaarbare pij-
nen te zien dat hij er onderzoek naar
heeft verricht. Ongeveer tien procent
van de kinderen op de door hem
onderzochte middelbare school liet
weten ernstige klachten te hebben,
vergelijkbaar met de vermoeidheids-
ziekte ME bij volwassenen.

Als grootste bron van stress worden
ouders en huiswerk genoemd, maar
ook vrienden kunnen de nodige stress
opleveren. De meeste deskundigen
zijn het erover eens dat kinderen het
steeds zwaarder krijgen. Waar de
jeugd volgens hen vroeger stapsgewijs
rijp werd gemaakt, beslissen kinderen
tegenwoordig al op jonge leeftijd mee
over bijvoorbeeld kleine, maar ook
grote huishoudelijke aankopen.

Boodschappen doen    ‘Kinderen
krijgen steeds meer zeggenschap in
het gezin’, meldde Winnie Moltmaker
van Sanoma Uitgevers BV onlangs tij-

dens het congres Trends in baby-, peu-
ter- en kleutermarketing van Euro-
forum. Sanoma voerde een onderzoek
uit onder zevenhonderd ouders met
kinderen in de leeftijd van nul tot zes
jaar. Een kwart van de ondervraagden
zegt dat hun dochter of zoon invloed
heeft op wat er in de boodschappen-
wagen belandt. De helft van de
ouders houdt bij de aankopen reke-
ning met wat het kind ‘leuk’ of ‘lek-
ker’ vindt (tabel 1). En dat wordt vaak
bepaald door wat kinderen voorbij
zien komen in reclames op zenders
als Nickelodeon.

Volgens Moltmaker willen veel
ouders dat hun kinderen niets tekort-
komen. ‘In veel gevallen werken de
ouders allebei, waardoor ze een
schuldgevoel hebben tegenover hun
kinderen. Om dat weg te werken,
laten ze hun kinderen vaker meepra-
ten over de boodschappenlijstjes,
maken ze meer gezinsuitjes en geven
ze duurdere cadeautjes en luxere pro-
ducten’. Hoewel de peuters steeds

Trends in baby-, peuter- en kleutermarketing

Marketing voor jonge kids kan, maar binnen bep
Kinderen krijgen steeds meer zeggenschap in een gezin.

Het is dan ook logisch dat voedingsmiddelenbedrijven in

hun marketingplannen en reclame-uitingen op deze

doelgroep inspelen. Marketing en reclame voor jonge

kinderen kan, maar dan wel binnen bepaalde grenzen.
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steeds jonger mee over huishoudelijke
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meer zeggenschap in het gezin krij-
gen, maken ze niet volledig de dienst
uit. Althans, dat beweren de ouders.
Zij zeggen een balans te zoeken tussen
hun regeltjes en de wensen van de
kinderen. En uiteindelijk nemen de
ouders de eindbeslissing, stellen ze.

De controlerende ouders, de hoog-
opgeleide ouders die vinden dat hun
kinderen sturing nodig hebben, zijn
het minst onder de indruk van zeu-
ren. Een groot aantal vindt zelfs dat
de kinderen van nu te brutaal en
zeurderig zijn. De ouders die hun
kinderen wel veel zeggenschap geven,
zijn veelal laagopgeleiden. Zij hechten
er veel waarde aan dat hun kind een
onbezorgde jeugd krijgt en verwen-
nen het tot op het bot. Ze geven
tevens toe maar lastig nee te kunnen
zeggen tegen hun kroost (tabel 2).

Niet alleen de ouders nemen bij het
doen van de dagelijkse boodschappen
het initiatief om met de kinderen te
overleggen, ook de kinderen zelf
komen met suggesties. Kinderen zijn
daarbij meer merken-minded dan
hun ouders. Waarbij het bij de aller-
kleinsten vooral gaat om het herken-
nen van een ‘figuurtje’ of character.

Characters    Het gebruik van een
character werkt dan ook aantoonbaar
omzetverhogend. Op steeds meer voe-
dingsmiddelen wordt daarom een
character afgebeeld. In de VS en
Groot-Brittannië prijkt op de helft
van alle kinderproducten al een cha-
racter. Voor kinderen functioneren de
characters als merk, vanaf een jaar of
twee kunnen ze deze al herkennen.
‘Idealiter bieden characters kinderen
aanknopingspunten waarmee ze kun-
nen fantaseren’, aldus Rob van
Benthem van IPM KidWise. ‘Een
krachtig character heeft unieke en
uiterst consequente eigenschappen.
Kinderen moeten het idee hebben het

character te herkennen’. Hoe herken-
baarder de eigenschappen (fysieke
kenmerken, kleding, gedrag) en hoe
meer de leefwereld van een character
is uitgewerkt, hoe aantrekkelijker zo’n
figuur is. De afstemming op de kinde-
ren luistert nauw, omdat er grote ver-
schillen tussen jongens en meisjes en
verschillende leeftijdsgroepen bestaan.
Daarom heeft Prodent op zijn tubes
voor 0-4-jarigen de Teletubbies en
SpongeBob staan en voor 5-12-jarigen
Pokémon en Tom & Jerry.

De populariteit van SpongeBob
bleek vorig jaar nog meer uit de
introductie van pakjes Roosvicee van
Heinz en Verkadekoekjes van United
Biscuits met SpongeBob op de ver-
pakking.

Toch bleek tijdens het Euroforum-
congres dat bij het gebruik van popu-
laire tv-figuren bedrijven het gevaar
lopen dat zij op den duur aan popu-
lariteit verliezen. Ook is bij een aantal
tv-figuren een verschuiving te zien
van oudere naar jongere kinderen.
Denk daarbij aan de meidengroep K3.

Eigen character    De ontwikkeling
van een eigen character kent dit pro-
bleem minder. Hoewel hier weer
andere gevaren schuilen. Aan de ont-
wikkeling en de introductie ervan zijn
ten eerste al veel hogere kosten ver-
bonden. En vervolgens is het afwach-
ten of het figuurtje aanslaat bij de
doelgroep. Een goed voorbeeld in de
voedingsmiddelenindustrie is
‘Danoontje Powerrrr’. In de reclame is
gebruik gemaakt van een tikkeltje
rebels, stoer en ‘bigger than life’ uit-
ziend en zich zo gedragend kind met
humor. De boodschap die het kind
verkondigt, is voor zowel de leeftijd-
genootjes als voor de moeder dezelf-
de: Danoontje is lekker, gezond,
betrouwbaar en vertrouwd.

Ook Nutricia is van oudsher een

vertrouwd merk voor moeder en
baby. Toch is het bedrijf medio 2003
samen met IPM KidWise een zogehe-
ten ‘consumer journey’ aangegaan.
Nutricia wilde de huidige moeder en
haar kind nog scherper voor de geest
hebben. Met als resultaat een beeld-
merk met drie nieuwe characters in
de serie van nul tot eigenwijs voor
achtereenvolgens de merken Nutri-
lon-zuigelingenvoeding, Olvarit-pot-
jes en Bambix-pap. De drie characters
staan niet alleen op de respectievelijke
producten afgebeeld, maar worden
ook in de verschillende reclame-uitin-

gen voor de verschillende merken
ingezet. ‘We zijn bij Nutricia gegaan
van een benadering met voor ieder-
een dezelfde boodschap naar een
Consumer Relationship Manage-
ment’, aldus Ingmar van den Doel,
marketingmanager baby- en kinder-
voeding Nutricia Nederland. ‘Hoe 
dit uitpakt, zal 2005 moeten 
bewijzen’.

en bepaalde grenzen
Bij het kopen let ik erop dat het goed/gezond is voor mijn kind 78%

Ik betrek mijn kind bij het boodschappen doen 57%

Ik houd bij het kopen rekening met wat mijn kind leuk/lekker vindt 49%

Mijn kind heeft invloed op wat er in het winkelwagentje komt 24%

Tabel 1: Invloed van het kind op de dagelijkse boodschappen.

Tabel 2: Positie van het kind. 

Bron: Onderzoek Millward Brown/Centrum i.o.v. Sanoma Uitgevers,

2005.

Mijn kind zeurt wel eens om een bepaald product 68%

Ik geef meer geld uit aan mijn kind dan aan mijzelf 60%

Mijn kind mag niets tekortkomen 59%

Ik heb regelmatig discussies met mijn kind over allerlei zaken 32%

Het gebruik van een character werkt

aantoonbaar omzetverhogend


