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Consumenten en doelgroepen

Waarom doen mensen de dingen die ze doen?



“DE” recreant - natuurbezoeker 
bestaat niet!  

Is een liefhebber van cultuur <>  meer van gezellig vermaak
Gericht op rust in de natuur <>  gezellige drukte terrasje winkelstraat

Gericht op avontuur en inspanning <>  rust / ontspanning
Houdt van recreatief sporten <> zoekt uitdaging en competitie

Trekt er vooral zelf op uit <> gaat liever met de hele familie op pad
Logeert liever in een luxe hotel<>  juist op een natuurkampeerterrein

De recreant van vandaag heeft duidelijk zijn eigen wensen, recreatie en
bezoekmotieven, heeft volop keuzemogelijkheden.

Met een goed doelgroepenbeleid kunnen we hier effectief op inspelen.



Demografische doelgroepindelingen	zijn	steeds	minder	
goed	in	staat	om	het	gedrag	van	de	beleving	van	de	lifestyle	
recreant	van	vandaag	goed	te	beschrijven.
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De leefstijlen voor dag en 
verblijfsrecreatie
segmentatie op basis van het BSR model

Vitaliteit Harmonie

Controle Zekerheid

De activiteiten 
staan centraal;

“Wat gaan we doen”

Het gezelschap, de 
mensen staan centraal;
“Met wie gaan we iets 

doen”

Ontspannen en 
tot rust komen

Lekker iets gaan doen, 
actief zijn, inspanning.

Wat betekent recreatie?

Nieuwe ervaringen, 
afwisseling, prikkeling

Leuke dingen doen,
gezelligheid en genieten.

Even er tussen uit,
vertrouwde omgeving.

Stijlvol ontspannen,
interessante activiteiten

Sociologische dimensie

Psychologische 
dimensie



Wat	is	belangrijk	voor	de	verschillende	groepen	

Actief en lekker bezig zijn

Tot rust komen
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Leefstijlen:

De 7 belevingswerelden (kleuren) in 4 kwadranten 

• •



Doelgroepen op basis van  leefstijlen

uw	eigen	leefstijl	vaststellen	door	een	korte	test	in	te	vullen	(ca.	5	minuten),	klik	hier

Korte	karakterisering	van	de	zeven	leefstijlen
• Rood:	Creatief,	op	zoek	naar	uitdagingen	en	inspirerende	ervaringen.	

Bewegen	zich	graag	buiten	de	gebaande	paden.
• Paars:	Laten	zich	graag	verrassen	en	inspireren.	Nieuwe	dingen	zien,	ontdekken

en	beleven.	
• Blauw:	Zelfverzekerd,	zakelijk.	Vinden	dat	ze	in	hun	vrijetijd	wel	wat	luxe	en

stijlvolle	ontspanning	verdienen.	
• Aqua:	Rustige,	geïnteresseerde	recreanten.	Zoeken	verdiepende,	inspirerende

activiteiten.	Gaan	vaak	samen	met	hun	partner	op	stap.
• Geel:	Echte	levensgenieters.	Houden	van	samen	met	anderen	actief	en	

sportief	recreëren.
• Lime:	Recreëren	is	lekker	vrij	zijn,	rust	en	ontspanning.	

Ze	zijn	gericht	op	het	eigen	gezin,	de	directe	leefomgeving.
• Groen:	Rustige	recreanten.	Geen	grote	wensen,	houden	van	privacy	en	rust.	



Toolkit	Natuurbeleving

>		Recreantenonderzoek	
&

>		Toolkit	voor	beheerders	

www.ruimteenvrijetijd.nl

Voor	groene organisaties	t.b.v.	ondersteuning	bij	keuzes	
over	productontwikkeling,	promotie	en	samenwerking.



Resultaten recreantenonderzoek natuur

>	de	leefstijlen	en	de	hiervoor	typerende	waarden	en	eigenschappen.

>	de	motieven	en	redenen	voor	wandelen	en	fietsen	in	de	natuur.

>	de	mate	waarin	natuur	(ecologie)	belangrijk	is.

>	aanbod:	welke	natuurgebieden	zoeken	de	leefstijlconsumenten?

>	aanbod:	welke	activiteiten	en	voorzieningen	waarderen	ze?
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Creatief en inspirerend rood
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alleen	zijn,	drukte	vermijden	(wandelen)

wandelend	de	streek	verkennen

liever	geen	ommetje	maken

struinen,	van	de	paden	afmeerdaags	wandelen

tot	nieuwe	inzichten	komen

fysieke	uitdaging	(wandelen)

uitdagende	trails lopen

lange	afstandspaden	lopen

liever	niet	wandelen	met	app

liever	niet	wandelen	tijdens	een	evenement

Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

fietsend	de	streek	verkennen
liefst	zo	lang	mogelijk	echt	in	de	natuur	fietsen
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zeldzame vogels of planten

vogelliefhebber

vogels spotten

wilde dieren

Rood en natuur (ecologie)

dieren ontdekken

Rood	is	bijzonder	geïnteresseerd	in	natuurstudie	- ecologie:

natuur fotograferen

De	rode	leefstijl	gaat	ook	de	natuur	in	om:

weg	te	zijn	van	dagelijkse	beslommeringen,	weg	van	de	drukte

geen	mensen	te	zien,	eenzaamheid

te	ont	stressen,	het	hoofd	te	leeg	maken	

18

familie	te	ontvluchten

www.crossbillguides.nl/veluwe



Aanbod: welke natuurgebieden zoekt rood?

Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	heuvellandschap
Kenmerken: liefst	omvangrijke	gebieden,	hoge	mate	van	
ongereptheid,	zonder	voorzieningen
Wandelpaden:	gebieden	zonder	pad	(natuurlijke	ondergrond),	of	
onverhard	pad	(gras,	zand	of	klei)
Fietspaden:	liefst	geen	gebieden	met	veel	verhard	pad	(asfalt,	
stenen,	beton),	of	half	verhard	pad	(grind,	schelpjes,	houtsnippers)
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Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor rood

nachtwandeling paintballen

natuurvaartocht natuurlezing natuurmarkt

zoeken	naar	eetbare	planten
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Ondernemend paars
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wandelend	de	streek	verkennen

knooppuntensyteem	wandelen

uitdagende	trails	wandelen
meerdaags	wandelen

struinen,	van	de	paden	af

prestatie	neerzetten alleen	zijn,	drukte	vermijden	(fietsen)

lange	afstandspaden	lopen

sportief	fietsevenement

Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

liefs	van	begin	tot	eind	echt	in	natuur	wandelen

mountainbiken

lange	afstandsroutes	fietsen
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sporten hardlopen

Paars en natuur (ecologie)

actief	buiten	zijntraining

Paars	is	niet	bijzonder	geïnteresseerd	in	natuurstudie	- ecologie

Redenen	voor	paars	om	de	natuur	in	te	gaan	zijn:

energie	opdoen,	bijtanken

zaken overdenken weg	van	de	stress,	weg	van	de	stad



Aanbod: welke natuurgebieden zoekt paars?

Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	duinen,	
rivierlandschap,	moerasgebieden,	heuvellandschap,	liefst	geen	
functioneel	bos,	veenweide	en	agrarisch	landschap
Kenmerken: wildernis	(oer)natuur,	omvangrijke	gebieden,	zonder	
voorzieningen,	zonder	wegen	en	paden,	glooiend
Wandelpaden:	gebieden	zonder	pad	(natuurlijke	ondergrond),	of	
onverhard	pad	(gras,	zand	of	klei)
Fietspaden:	liever	geen	gebieden	zonder	pad	(natuurlijke	
ondergrond)
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Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor paars

survivallen

obstacle	run met	sledehonden	rijdenklimbos

pelgrimstochtontdekkingstocht
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Stijlvol en luxe blauw
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een	prestatie	neerzetten	(wandelen)
wandelen	ter	ontspanning

wandelen	op	routes	met	goede	faciliteiten

wandelen	in	combinatie	met	horecabezoek

werken	aan	mijn	fitheid	(fietsen) knooppuntensysteem	fietsen

fietsen	met	een	route-app

Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

wandelen	met	de	mogelijkheid	voor	horecabezoek



nadenken

nieuwe	natuur	ontdekken

energie	opdoen,	ontstressen

waardering	voor	de	perfectie	van	de	natuur

Blauw en natuur (ecologie)

Blauw	heeft	een	gemiddelde	interesse	voor	natuurstudie	– ecologie:

De	blauwe	leefstijl	gaat	ook	de	natuur	in	voor:

sporten wandelen	met	de	hond

kinderen	zaken	bijbrengen



Aanbod: welke natuurgebieden zoekt blauw?

Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	geen.	Gemiddelde	
voorkeur	voor	(1)	natuurlijk	bos,	(2)	heide	en	(3)	duinen.
Kenmerken: natuur	met	voorzieningen
Wandelpaden:	liever	geen	onverhard	pad	(gras,	zand	of	klei)
Fietspaden:	geen	onderscheidende	voorkeur;	gemiddelde	
voorkeur	voor	verhard	pad	(asfalt,	stenen,	beton)



Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor blauw

buitentheater wandelcoaching boomkroonpad

speurtocht	en	kinderroute yoga	in	de	natuur waterspeelplaats

trimparcours



Ingetogen aqua
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wandelend	de	streek	verkennen werken	aan	fitheid	(wandelen)

actief	bezig	zijn

rustige	sportieve	activiteit

Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

handen	uit	de	mouwen!

fietsend	de	streek	verkennen

verdiepen	in	natuur	en	cultuurhistorie



vrijwilligerswerk	te	doen,	natuur	te	onderhouden

vogels	spotten

natuurstudie,	educatie

fotografie

samen	planten	en	dieren	benoemen

Aqua en natuur (ecologie)

natuurliefhebber

Aqua	is	bijzonder	geïnteresseerd	in	natuur	– ecologie:

bijzondere	soorten

veel	te	leren	voor	de	kinderen

De	aqua	leefstijl	gaat	ook	de	natuur	in	om:



Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	heide	en	moeras,	
liefst	geen	functioneel	bos.			www.crossbillguides.nl/veluwe

Kenmerken: natuur	met	voorzieningen
Wandelpaden:	geen	onderscheidende	voorkeur;	gemiddelde	
voorkeur	voor	half	verhard	pad	(grind,	schelpjes,	houtsnippers)	
en	onverhard	pad	(gras,	zand,	klei)
Fietspaden:	liever	geen	gebieden	zonder	pad	(natuurlijke	
ondergrond)

Aanbod: welke natuurgebieden zoekt aqua?



Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor aqua?

observatie-/uitkijkpostboomkroonpad natuurlezing bezoekerscentrum

natuurvaartochtbuitenwerkdag stiltewandelingfotografietocht



Uitbundig geel

36



Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

een	gezellige	fietstocht

uitdagende	trails	wandelen

langeafstandsroutes	fietsen

struinen,	van	de	paden	af

fietsen	met	de	mogelijkheid	voor	horecabezoek

fietsen	met	een	route-app

prestatie	neerzetten	(fietsen)

korte	fietstochtjes	in	de	omgeving

(race)fietsen	tijdens	een	sportief	evenement
mountainbiken

interessante	uitstapjes	tijdens	het	fietsen

wandelen	met	een	route-app
een	gezellige	wandeling

langeafstandspaden	wandelen

wandelen	met	de	mogelijkheid	voor	horecabezoek



Geel en natuur (ecologie)

lekker	genieten	van	de	omgeving	en	de	natuur

actief	buiten	zijn	met	familie	of	vrienden

voor	elk	wat	wils
sporten	en	bewegen,	er	actief	op	uit

Geel	heeft	een	gemiddelde	interesse	voor	natuur	– ecologie:

De	gele	leefstijl	gaat	ook	de	natuur	in	om:



Aanbod: welke natuurgebieden zoekt geel?
Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	kleinschalig	
cultuurlandschap	
Kenmerken:	aanwezigheid	van	grote	grazers,	liefst	kleine	en	
overzichtelijke	gebieden,	met	voorzieningen,	nette	goed	
onderhouden	natuur
Wandelpaden:	geen	onderscheidende	voorkeur;	gemiddelde	
voorkeur	voor	gebieden	met	half	verhard	pad	(grind,	schelpjes,	
houtsnippers)	en	onverhard	pad	(gras,	zand,	klei)
Fietspaden:	gebieden	met	half	verhard	pad	(grind,	schelpjes,	
houtsnippers)	en	onverhard	pad	(gras,	zand,	klei)



Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor geel

speelbos waterspeelplaats zwemplekkinderboerderij

kinderroute	(kabouterpad) obstacle	run kookexcursie



Gezellig lime
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fietsen	ter	ontspanning

er	even	tussenuit	zijn	(wandelen)een	ommetje	maken	(wandelen)

liever	niet	mountainbiken

liever	niet	struinen,	van	de	paden	af

een	gezellige	fietstocht

liever	geen	uitdagende	trails	wandelen

Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

een	kort	fietstochtje	in	de	omgeving

wandelen	ter	ontspanning

liever	geen	horecabezoek	tijdens	de	wandeling
geen	langeafstandspaden	wandelen

liever	niet	wandelen	met	een	route-app

liever	geen	sportief	(race)fietsevenement

liever	niet	meerdaags	op	pad	zijn	(wandelen)



genieten	van	alles	wat	er	groeit	en	bloeit	

de	vogels	horen	fluiten
het	ontdekken	van	allerlei	plantjes

Lime en natuur (ecologie)

Lime	is	bijzonder	geïnteresseerd	in	natuur	– ecologie:

een	leuke	dag	te	hebben	met	familie	of	vrienden,	een	familie-uitje

De	lime	leefstijl	gaat	ook	de	natuur	in	om:

even	lekker	het	hoofd	leeg	te	maken



Aanbod: welke natuurgebieden zoekt lime?

Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	functioneel	bos,	
open	agrarisch,	dorpslandschap,	liever	geen	moeras,	
heuvellandschap
Kenmerken:	afwezigheid	van	grote	grazers,	kleine	en	
overzichtelijke	gebieden,	nette	goed	onderhouden	natuur
Wandelpaden: liever	geen	gebieden	met	onverhard	pad	(gras,	
zand,	klei)
Fietspaden: gebieden	met	verhard	pad	(asfalt,	stenen	beton)	
en	liever	geen	gebieden	met	onverhard	pad	(gras,	zand,	klei)



Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor lime

blotevoetenpad bezoekerscentrum kinderboerderij

huifkartocht kinderroute	(kabouterpad) kinderspeurtocht



Serieus Bedachtzaam
Rustig Nuchter

Anoniem Bescheiden

Rustig groen
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Motieven om te wandelen en fietsen in de natuur

alleen	zijn,	drukte	vermijden	(wandelen)

natuurlijke	omgeving	niet	bijzonder	belangrijk

even	niets	aan	je	hoofd	hebben
liever	niet	meerdaags	op	pad	zijn	(wandelen)

liever	geen	langeafstandspaden	lopen

liever	geen	knooppuntensysteem	fietsen
liever	niet	fietsen	met	een	route-app

liever	geen	horecabezoek	tijdens	de	wandeling



Groen en natuur (ecologie)

weg	te	zijn	van	de	drukte

gewoon	de	natuur	zelf,	met	haar	elementen

gewoon	even	alleen,	samen	met	de	natuur fotograferen	als	hobby

Groen	heeft	een	gemiddelde	interesse	voor	natuur	– ecologie:

De	Groene	leefstijl	gaat	ook	de	natuur	in	om:



Aanbod: welke natuurgebieden zoekt groen?

Waardeert	dit	natuurtype	bovengemiddeld:	geen.	Gemiddelde	
voorkeur	voor	(1)	natuurlijk	bos,	(2)	heide	en	(3)	duinen
Kenmerken:	niet	te	ongerept,	goed	toegankelijk	via	wegen	en	paden	
en	met	de	nodige	voorzieningen,	liefst	niet	teveel	glooiend
Wandelpaden:	geen	onderscheidende	voorkeur;	gemiddelde	
voorkeur	voor	gebieden	met	half	verhard	pad	(grind,	schelpjes	
houtsnippers)	en	onverhard	pad	(gras,	zand,	klei)
Fietspaden:	geen	onderscheidende	voorkeur;	gemiddelde	voorkeur	
voor	gebieden	met	verhard	pad	(asfalt,	stenen,	beton)



Aanbod: activiteiten en voorzieningen voor groen

nachtwandeling paintballenfotografietocht

50



Doelgroepen en kinderen

Kinderen	vormen een	belangrijke	aanleiding	om	de	natuur	in	te	gaan

Uitbundig	geel

Gezellig	lime

Kinderen	vormen juist	een	beperking	om	de	natuur	in	te	gaan

Creatief	en	inspirerend	rood

Rustig	groen

Kinderen	vormen geen	extra	aanleiding	om	de	natuur	in	te	gaan

Ondernemend	paars

Stijlvol en	luxe	blauw

Ingetogen aqua



Doe de zelftest: www.hoedenktu.nl/recron/zelftest

Doe de parktest: www.hoedenktu.nl/recron/parktest



De Toolkit – praktisch aan de slag

Het	stappenplan,	de	bouwstenen

Vraag:	de	omvang	van	de	consumentgroep	in	uw	gebied	of	regio.

Aanbod:	voor	wie	is	uw	natuurgebied	vooral	aantrekkelijk.

Productontwikkeling: kansen	voor	(nieuw)	aanbod.

Marketing	en	promotie:		
kansen	voor	een	optimaal	bereik	van	uw	doelgroep.

Arrangementen:	met	wie	is	samenwerking	kansrijk.



Stap

1

De vraag kleuren
Wie komen er nu het meeste 
naar mijn natuurgebied? 

Inschatting van bezoekers:
Wie ziet u al veel gebruik maken van het 
gebied, is bekend welke leefstijlen uw 
gebied bezoeken? 

Leefstijl van 
bezoeker die nu het 
meeste komt2

Het aanbod kleuren
Voor wie is mijn 
natuurgebied nu het meest 
aantrekkelijk?

Audit van aantrekkelijkheid: 
Natuurtypen, kenmerken van de natuur, 
voorzieningen, etc. 

Leefstijl van 
bezoeker die het 
meest 
geïnteresseerd is in 
uw natuurgebied

3
Inzicht in 
doelgroepen en 
aansluiting van 
(nieuw) aanbod bij 
(nieuwe) doelgroep

4
Samenwerking / 
arrangement
Met wie kan ik het beste een 
arrangement ontwikkelen of 
samenwerken?

Dit onderdeel geeft informatie over de manier 
van communiceren met de doelgroep. Deze 
informatie helpt u te bepalen hoe uw 
promotie/communicatie aansluit bij uw doelgroep 
en hoe u deze (nog beter) kunt bedienen.

Inzicht in 
aansluiting 
promotie / 
communicatie bij 
doelgroep

5

Promotie / communicatie
Hoe kan ik het beste mijn 
doelgroep bereiken en 
aanspreken?

Inzicht in mogelijke 
samenwerkings-
partners / 
arrangementvorming

AanpakVraag Resultaat

Stappenplan: Het vinden en bereiken van uw doelgroep

Dit onderdeel geeft informatie over 
verblijfsrecreatie die de leefstijlen aanspreken 
voor vorming van arrangementen. Deze 
informatie helpt u te bepalen met welke 
organisatie u kunt samenwerken.

Product / marktontwikkeling
Hoe kan ik de huidige 
bezoekers (doelgroepen) nog  
beter bedienen en/of nieuwe 
doelgroepen aanboren?

Dit onderdeel geeft aan met welke 
natuurgerichte voorzieningen en 
activiteiten u op de wensen van uw 
doelgroepen kunt inspelen en hen (beter) 
kunt bedienen.

N
U

T
O
E
K
O
M
S
T



Voorbeeld	links:	‘Bezoekersonderzoek	Rivierengebied,	UitRwaarde	
2015’.	

Voorbeeld	rechts:	Dagrecreatiemonitor	Staatsbosbeheer	Flevoland	
2015’.

Resultaat:	leefstijl(en)	van	de	bezoekers	die	nu	het	meest	naar	uw	
natuur-of	recreatiegebied	komen.	

Stap 2: De vraag
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Welke natuurbeleving zoekt welke ‘kleur’ ?

Rood :	‘Creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen’ 

Paars : ‘Verrassing, uitdagingen en inspiratie’ 

Aqua  : ‘Brede interesse, ruimdenkend en engagement’

Geel   : ‘Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’ 

Lime : ‘Even lekker weg met elkaar’ 

Groen : ‘Even rust nemen in eigen omgeving’ 

Stap 3: product- en marktontwikkeling
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Nieuwe doelgroep aantrekken?
Ontwikkelrichtingen die dicht bij elkaar liggen

Huidige	doelgroep Aantrekken	van	nieuwe doelgroepen:
richt	u	op	de	volgende	leefstijlen

Creatief	en	inspirerend	Rood Paars,	Geel,	Aqua

Uitbundig	Geel Rood, Aqua,	Lime

Gezellig	Lime Geel,	Groen

Rustig	Groen Aqua,	Lime

Ingetogen	Aqua Blauw, Rood,	Groen,	Geel*

Stijlvol	en	luxe Blauw	 Paars,	Aqua

Ondernemend Paars Rood,	Blauw

*	Het	is	wel	belangrijk	dat	u	hier	een	keuze	in	maakt.



Identiteit DNA

Ontwikkelen beleving in een natuurgebied
- Niet alleen van belang te kijken voor wie je dit doet. 
- Ook de identiteit van een gebied is van belang. 
- Wat is het ‘DNA’ van een regio en welke ‘verhalen’ zijn er te 

gebruiken om de beleving vorm te geven. 
- Naast de vraag-aanbodanalyse vooral ook de identiteit van 

een gebied als bouwsteen gebruiken bij het creëren van 
nieuwe ontwikkelingen. 



Hoe	kan	ik	mijn	doelgroepen	het	beste		bereiken	en	aanspreken?

Communicatievormen per	leefstijl	/	doelgroep:

- Wat	waarderen	de	recreantgroepen	bij	een	bezoek,	advertentie	of	website,	
brochure?	

- Wat	is	de	‘tone of	voice’

- Hoe	kan	loyaliteit	het	beste	worden	vormgegeven	en	

- Welke	(sociale)	media	gebruiken	de	doelgroepen?	

- Waar	woont	uw	doelgroep?
(Er	zijn	leefstijlgegevens	bekend	van	bijna	alle	gemeenten	in	Nederland)	

Stap 4: Promotie en communicatie
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Do’s Don’ts
Aanbod
Wat	spreekt	aan Een	bijzondere,	uitdagende	beleving.	Vrijheid,	individueel,	eigen	

keuzes,	onontdekte	plekken,	nieuwe	dingen	zien	en	meemaken.
Grootschaligheid,	kinderrijk,	veilig	en	
vertrouwd	

Advertentie
Manier	van	aanspreken Eigentijds	vlot,	eigenzinnig,	anders	dan	anders	(voor	ingewijden),	

aanspreken	met	‘jij’
Serieus,	ongecompliceerd,	klare	taal,	
gewoon

Uitstraling Dynamisch,	apart,	voor	ingewijden,	voor	mensen	die	eigen	keuzes	
maken

Strak,	rustig,	veel	tekst

Plaatsing	in	krant De	Volkskrant,	gratis	dagbladen Regionaal	dagblad
Plaatsing	op	radio Radio	1,	2,	3fm Radio	10	Gold,	Hollandse	hits	zender
Plaatsing	op	tv Rond	serieuze	talkshows,	documentaires,	wetenschappelijke	

programma’s
Rond	populair	vermaak

Social	Media Facebook,	Twitter -
Website
Sfeer Prikkelend,	uitdagend,	trendy,	wow-factor,	authentiek,	helemaal	

anders	(aparte	bijzondere	website)
Rust,	vertrouwde	omgeving

Focus Op	beleving	en	bijzondere	aspecten	van	inrichting	en	activiteiten,	
maak	gebruik	van	social	media

Kosten

Brochure
Uitstraling Trendy,	prikkelend,	wow-factor,	anders	dan	anders Huiselijk,	klassiek
Aandachtspunt	inhoud Meer	experimentele	lay-out	(bv	collagevorm) -

Waar moet u rekening mee houden in de 
communicatie met creatief en inspirerend rood?
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Behoud	(aftersales)
Bij/net	na	afscheid Ludiek	aandenken,	gericht	op	bijvoorbeeld	natuurgebieden	en	

bijzondere	plekken	in	de		omgeving	(The	cool	guide	to…)
Richten	op	gezinssituatie	of	kortingen

Loyalty
Type	programma “Horizonverbredingsprogramma"	(met	bijvoorbeeld	mogelijkheden	

tot	verdieping,	opdoen	van	nieuwe	ervaringen,	expressie,	
persoonlijke	ontwikkeling	en/of	bereiken	van	prestaties),	‘tell	a	friend’	
programma	(maak	gebruik	van	social	media)

“Spaar/voordeelprogramma"

Intensiviteit 1	keer	per	jaar Meerdere	keren

Kanaal Mail,	sociale	media

Info Eigenzinnige,	niet	alledaagse,	anders	dan	anders	elementen,	wijzen	
op	andere	aanbieders	of	andere	locaties	van	dezelfde	aanbieder	die	
voldoen	aan	een	hang	naar	expressie,	inspiratie	en	originaliteit

Nadruk	op	faciliteiten	voorziening	
(tenzij	bijzonder)

Tone	of	voice Inspirator,	what’s	hot

Waar moet u rekening mee houden in de 
communicatie met creatief en inspirerend rood?

Do’s Don’ts
Bejegening
Aankomst Joviaal,	tips	bezoek	“verborgen”	bijzondere	plekjes	/	voorstellingen

Tijdens	verblijf Af	en	toe	checken	of	alles	naar	wens	is Veel	proberen	te	betrekken	bij	
activiteiten

Bij	afscheid Vooral	ook	wijzen	op	(vergelijkbare)	partners	 Proberen	te	binden	voor	
herhaalbezoek



Waar moet u rekening mee houden in de 
communicatie met rustig groen?

Do’s Don’ts
Aanbod
Wat	spreekt	aan Rust,	privacy,	veilig	en	vertrouwd,	eventuele	keurmerken	

(vertrouwdheid)	van	de	organisatie,	propere	uitstraling
Grootschaligheid,	kinderrijk

Advertentie
Manier	van	aanspreken Serieus,	ongecompliceerd,	klare	taal,	aanspreken	met	“u” Jargon,	Engelse	termen

Uitstraling Gewoon,	herkenbaar,	vertrouwd,	gewoon	Nederlands

Plaatsing	in	krant Telegraaf Metro,	Spits

Plaatsing	op	radio Radio	1,	regionale	zender Radio	538,	Q-music,	3fm,	Veronica

Plaatsing	op	tv Geen	duidelijke	voorkeuren,	geen	fervente	tv	kijker Via	tv	adverteren

Social	media Facebook,	LinkedIn,	Twitter

Website
Sfeer Rust,	vertrouwde	omgeving,	overzichtelijke	weergave	van	informatie,	

geen	technische	trucs	op	de	website

Focus Aandacht	voor	kleinschaligheid,	eventuele	keurmerken	
(vertrouwdheid)	van	de	voorziening

Groots	familiegebeuren

Brochure
Uitstraling Huiselijk,	informatief Druk,	experimenteel

Aandachtspunt	inhoud Plattegrond,	lezer	bij	de	hand	nemen,	rustige	lay-out
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Waar moet u rekening mee houden in de 
communicatie met rustig groen?

Behoud
Bij/net	na	afscheid Klein	aandenken	meegeven	aan	de	fijne	sfeer	van	de	voorziening	wat	

zij	thuis	kunnen	etaleren

Loyalty
Type	programma “Affiniteitsprogramma"	(met	mogelijkheid	tot	langdurige	binding,	denk	

aan	klantenkaart	of	loyaliteitsprogramma)
“Horizonverbredingsprogramma"

Intensiviteit 2	keer	per	jaar	 Meer	dan	2	keer	per	jaar

Kanaal Postkaart,	mail

Info Informeer	ze	over	rustige	bezoekmomenten

Tone	of	voice Gids	(rustig	groen	wil	graag	begeleid	worden	in	het	hoe	of	wat)

Do’s Don’ts
Bejegening
Aankomst Vriendelijk	maar	niet	te	uitbundig,	de	tijd	nemen Snelle	korte	uitleg

Tijdens	verblijf Zoveel	mogelijk	met	rust	laten,	wel	laten	weten	dat	je	er	bent Steeds	proberen	te	betrekken	bij	
activiteiten

Bij	afscheid Warmte	ook	in	daad,	aandenken	aan	huiselijke	sfeer	 Populair,	erg	persoonlijk
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Waar woont uw doelgroep? 
Van	bijna	alle	gemeenten	in	Nederland	
zijn	leefstijlatlassen	door	de	betreffende	
provincies	aangekocht.	Hierin	is	onder	
andere	te	lezen	wat	de	meest	
voorkomende	leefstijlkleur	in	een	
gemeente	is.	U	kunt	uw	voordeel	
hiermee	doen!

Ter	illustratie	een	voorbeeld	van	een	
leefstijlkaart	van	de	hele	provincie	
Noord-Holland	met	inzetten	van	vier	
gemeenten.	U	kunt	deze	kaarten	en	
achterliggende	gegevens	vinden	op	
www.noord-holland.nl/leefstijl

Voor	veel	provincies	geldt	dat	de	
gegevens	openbaar	zijn	(te	vinden	door	
te	Googlen).	In	Brabant	en	Overijssel	
zijn	hieraan	kosten	verbonden.	In	
Groningen,	Zeeland	en	Limburg	zijn	
deze	gegevens	(nog)	niet	aangekocht.



Stap 5: Samenwerking en arrangementen

Wie	en	wat	past	er	bij	mij	/	bij	mijn	organisatie	en	product

Waarom	samenwerken?
- onderscheiden
- totaalbeleving	bieden

Voorwaarden!
- overeenkomsten	met	levenstijlen.
- past	bij	uw	DNA	de	beleving	die	u	biedt

Veel	voorkomende	samenwerking	is	die	tussen	natuurorganisaties	en	aanbieders	
van	logies	aan	toeristen,	zoals	hotels,	B&B’s,	campings,	bungalowparken	etc.	

Andere	mogelijkheden:	horecagelegenheden,	culturele	instellingen,	erfgoedlocaties,	of	
andere	‘groene	organisaties’.	

Tot	slot:	natuurlijk	is	het	zo	dat	in	principe	alle	leefstijlen	welkom	zijn	in	uw	natuurgebied,	
het	is	dan	de	kunst	per	samenwerkingspartner	te	kijken	welk	deel	van	uw	gebied	of	welke	
voorziening	u	het	beste	onder	de	aandacht	kan	brengen	bij	welke	samenwerkingspartner.			

Stap 5: Samenwerking en arrangementen
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Welke beleving zoekt creatief en inspirerend 
rood in logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Creatieve	omgeving	die	inspiratie	biedt
• Anders	dan	anders
• Mag	eenvoudig,	´back	to	basic´,	maar	op	een	bijzondere	

manier
• Verrassende	voorzieningen
• Biologische	catering	en	aandacht	voor	duurzaamheid	
• Gericht	op	het	individu,	met	aandacht	voor	sportieve	en	

culturele	mogelijkheden



Welke beleving zoekt ondernemend paars in 
logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Op	zoek	naar	vernieuwing,	verrassing	en	inspiratie
• Hip	en	trendy
• Gericht	op	het	individu,	met	aandacht	voor	sportieve	

mogelijkheden	
• Anders	dan	anders
• Luxe	voorzieningen	met	al	het	moderne	gemak



Welke beleving zoekt stijlvol en luxe blauw in 
logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Luxe	en	stijlvolle	accommodatie
• Goede	faciliteiten	en	service
• Kwaliteitskeurmerken
• Statusverhogend	verblijf
• VIP-arrangementen
• Zakelijke	mogelijkheden	combineren
• Goede	culinaire	voorzieningen
• Gevoel	van	exclusiviteit
• Goed	beveiligd



Welke beleving zoekt ingetogen aqua in 
logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Kleinschalige	voorzieningen,	in	ieder	geval	zonder	massale	
uitstraling

• Met	veel	fiets	en	wandelmogelijkheden	in	de	buurt
• Plekken	die	privacy	en	rust	bieden
• Bereikbaar	met	openbaar	vervoer
• Aandacht	voor	duurzaamheid
• Gericht	op	de	omgeving	(en	minder	op	de	faciliteiten	van	de	

accommodatie)
• Luxere	bedden	en	comfortabel	meubilair
• Een	streekgebonden	locatie	



Welke beleving zoekt uitbundig geel in 
logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Veel	sportieve	mogelijkheden
• Veel	activiteiten	en	amusement	op	de	camping,	wel	eigentijds	en	

‘cool’	voor	kinderen,	zoals	bijv.	een	subtropisch	zwemparadijs	en	
animatie.

• Veel	faciliteiten	op	het	bungalowpark	(luxe	en	gemak)
• Iets	eigens	en	bijzonders	in	de	inrichting	van	hotel,	camping	of	

bungalow	(geen	eenheidsworst)
• Lekker	genieten	van	eten	en	drinken



Welke beleving zoekt gezellig lime
in logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Veel	amusement	en	vermaak	bij	de	accommodatie,	zoals	
speelvoorzieningen,	zwemparadijs,	georganiseerde	activiteiten	
en	animatie

• Veel	faciliteiten	op	een	bungalowpark	of	camping
• Ruimte	voor	ontmoeting	en	gezelligheid,	zoals	een	leuke	

hotellobby	of	een	camping	kantine
• Gericht	op	ontspanning



Welke beleving zoekt rustig groen in 
logiesaccommodaties?

Aantrekkelijke	kenmerken	voor	de	beleving	bij	logiesaccommodaties	
(hotel,	b&b,	jachthaven,	camping,	bungalowpark,	vakantiewoning	etc)

• Rustige	sfeer	in	de	accommodatie
• Mogelijkheden	voor	wandelen,	fietsen	en	bezoek	aan	

monumenten	en	musea
• Niet	te	veel	faciliteiten
• Herkenbare	uitstraling;	zoals	een	grote	hotelketen	of	een	

traditioneel	familiehotel
• Privacy	gewaarborgd



Verbinden	
met	je	achterban,	bezoeker	of	

doelgroep(en)
door	een	leefstijlgerichte benadering

https://youtu.be/VCraDPKaZCw

https://youtu.be/CpXtnnvRqc0


