
Power to the kids
De rol van kinderen in het aankoopproces



Inleiding
Kinderen als voorlopers van nieuwe ontwikkelingen
Kinderen tussen de 3 en 12 jaar nemen continu nieuwe informatie op en zijn op steeds 

jongere leeftijd al actief op het gebied van media. Ze pikken communicatie razendsnel op en 

zelfs de jonge kinderen weten al sneller dan hun ouders welke ontwikkelingen er 

plaatsvinden op het gebied van nieuwe technologieën. Daarnaast hebben zij een sterke 

mening over merken en producten.

Hoe speel je hier als merk het meest succesvol op in? En wat is de invloed van kinderen op 

het aankoopproces? De resultaten van dit onderzoek geven concrete handvaten op het 

gebied van communicatie, die in dit document verder worden toegelicht.

Over het onderzoek
Ad Alliance voert regelmatig onderzoek uit om waardevolle inzichten te verkrijgen in specifieke doelgroepen en branches waarin adverteerders opereren. 

De uitkomsten leveren interessante insights die worden gedeeld met adverteerders en marketeers. Onafhankelijk onderzoeksbureau No Ties voerde voor 

dit onderzoek, in opdracht van Ad Alliance, een online survey uit onder 1.115 ouders met kinderen van 3-12 jaar oud. Het veldwerk vond begin 2019 

plaats en de data is gewogen aan de hand van de Gouden Standaard.



6 praktische 

tips voor 

adverteerders



Insight: kinderen en ouders dichter bij elkaar
Ouders hebben een sterke en vriendschappelijke band met hun kinderen: meer dan de helft van 

ouders geeft aan dichter bij hun kinderen te staan dan dat hun ouders vroeger bij hun stonden. 

Bij mannen geeft zelfs 58% dit aan. 

Een derde van de ouders ziet hun kind ook als een van hun beste vrienden. Bij jonge ouders is 

dit in nog hogere mate het geval, hier ziet 38% het kind als één van hun beste vrienden.

53%
38%

Ik sta dichter bij mijn kind 
dan mijn ouders vroeger 

bij mij

Ik zie mijn kind als een 
van mijn beste vrienden

Tip 1:

Kinderen zijn echte influencers: 

vergeet de waarde van hun mening 

niet in communicatie.

Ouders waarderen de mening van hun kinderen dan ook en die zijn niet bang om hun mening 

te geven: 97% van kids geeft openlijk uitdrukking aan ideeën en behoeften. Zij geven aan 

interesse te hebben in nieuwe producten én vragen hun ouders dan ook vaak naar nieuwe 

producten waar zij van hebben gehoord.

Realiseer je dus dat kinderen het aankoopproces beïnvloeden met hun 

mening en denk er over na hoe je hier op in kunt spelen in communicatie.



Insight: kinderen zijn vaak aanwezig 
op de plek van aankoop
Tijdens een dagje shoppen gaan kinderen regelmatig met hun ouders mee op stap. De plaatsen waar kinderen met name mee naartoe gaan zijn supermarkten (87%) en kledingwinkels 

(81%). Kinderen zijn relatief vaker fysiek aanwezig bij shopping-activiteiten dan in 20151, waardoor zij hun invloed ook direct kunnen uitoefenen tijdens het keuzeproces van hun ouders. 

Aanwezigheid kinderen op de winkelvloer

Supermarkten of andere voedselwinkels

Kledingwinkels

Drogisterijen / Apothekers

Warenhuizen

Gemakswinkels / Buurtwinkels

Sportwinkels

Elektronica / Game-winkels

Autodealers

Mobiele telefoonwinkels

87%

81%

68%

67%

64%

52%

50%

28%

25%

Naast het shoppen in de winkelstraat wordt er in de afgelopen jaren steeds meer online gekocht. En ook bij online shopping 

zijn kinderen betrokken. Meer dan de helft van de kinderen is betrokken bij online kleding shoppen en een derde van de 

kinderen 3-12 jaar is betrokken bij online shoppen voor sportkleding/artikelen, elektronica, gaming en gadgets. 

1Bron: Vergelijking met Viacom onderzoek ‘Little Big Influencers’ 2015



Oudere kinderen kijken daarbij vaker mee in alle categorieën dan de jongere kinderen. 

De invloed van kinderen beperkt zich niet tot fysiek winkelen. Ook thuis via online 

shopping kijken de kinderen in vele gevallen mee en laten zij hun mening horen. Het 

beeld dat kinderen van jouw merk hebben, kan op deze manier invloed hebben op het 

aankoopgedrag van de ouders.

Tip 2:

Zorg ervoor dat je top of mind bent bij 

kinderen tijdens het aankoopmoment.  

Aanwezigheid kinderen bij online shoppen

Kleding Sportkleding
- en artikelen

Elektronica & 
Gaming

Gadgets

51% 32% 31% 31%



Insight: kinderen beslissen mee
Kinderen beslissen in hoge mate mee over de aankopen die worden gedaan door ouders. Kinderen bepalen mee welk 

speelgoed en welke kleding wordt gekocht en zelfs in de categorieën elektronica, smartphones en automotive worden 

kinderen gehoord. Met name de oudere kinderen (6-12 jaar oud) spelen vaak een belangrijke rol in het beslissingsproces. 

De bereidheid van ouders om hun kinderen mee te laten beslissen in de aankopen betekent dat je je hier als merk bewust van 

moet zijn. Dit geldt ook juist voor merken die zich niet primair richten op de doelgroep kinderen

Kinderen beslissen mee bij aankopen met betrekking tot …

Speelgoed

Mode

Dagtripjes

Vakantie

Films

Voeding

Gaming

Drinken

Elektronica

Smartphones

Automotive

79%

71%

70%

57%

54%

45%

38%

38%

33%

Behalve dat de kinderen sterke invloed hebben op ouders, beïnvloeden kinderen elkaar ook regelmatig: 77% van de kinderen 

beïnvloedt andere kinderen, bijvoorbeeld waar mee te spelen. Ook op jonge leeftijd is dit al in hoge mate het geval. 

Tip 3:  Betrek kinderen in communicatie ook bij de minder voor de hand liggende categorieën.

30%

28%



Insight: kinderen gebruiken 
meerdere devices voor het 
kijken naar content

Tip 4:

Houd rekening met de manier waarop kinderen content consumeren 

bij campagneplanning richting deze groep.

Bij het consumeren van content worden door kinderen verschillende devices gebruikt, waaronder het 

televisiescherm, de tablet en de smartphone.

In het geval van televisie geeft 27% van de ouders aan elke dag samen met hun kind 3-12 jaar televisie te 

kijken (en 32% van de ouders met kinderen 3-5 jaar). Zo blijven ouders op de hoogte waar hun kind naar kijkt. 

Ook bij online consumeren proberen ouders in de gaten te houden waar hun kinderen mee in contact komen: 

69% van de ouders geeft aan goed op de hoogte te zijn naar wat voor een content zijn/haar kind kijkt. Hierbij 

geldt, hoe jonger het kind, hoe beter ouders op de hoogte zijn.

TV is nog steeds het meest gebruikte device onder kinderen. Jongere kinderen (3-7) gebruiken bij het 

consumeren van content in hogere mate ook de tablet, terwijl de oudere kinderen (10-12) vaker via hun 

smartphone kijken.

Kinderen gebruiken meerdere devices

77% 68% 42%



Insight: jonge kinderen houden 
van cartoons, oudere kinderen 
van muziekvideo’s
Onder de jongere kinderen (3-7 jaar) wordt met name naar animatie en fictie gekeken, cartoons 

blijken nog steeds favoriet. De kinderen kijken hier in de meeste gevallen samen met hun ouders 

naar. Dit geldt zowel voor het kijken van cartoons via TV als wanneer zij zelf via YouTube kijken.

77% 76%

Oudere kinderen (8-12 jaar) houden meer van realistische content. Zij kijken vaker alleen of 

met vriendjes en kiezen dan ook vaker zelf waar ze naar kijken. Favoriete filmpjes om naar te 

kijken zijn in hun geval muziekvideo’s, wetenschappelijke proefjes en verschillende vlogs 

(Enzo Knol, Dylan Haegens, Dicky en Dawn etc.). 

72%

Muziekvideo’s Wetenschap Sketches

Tip 5: Het beste umfeld voor communicatie is fictie 

bij jonge kinderen en realistische content bij oudere

kinderen.



Insight: kinderen onthouden reclame en praten hier 
samen én met hun ouders over

Kinderen vertellen ouders actief over reclames die zij hebben gezien. Een pakkende slogan of 

jingle wordt goed onthouden en de juiste inslag van humor en fun zorgt er zelfs voor dat kids

jouw reclame onderling bespreken. Om ook onder kinderen zelf actie te creëren is een duidelijke 

afzender noodzakelijk.

Daarnaast vertellen kids hun ouders veel over merken die ze hebben gezien op TV: 59% van de 

ouders geeft aan dat hun kind hun vertelt over merken waar zij zelf nog niet bekend mee waren. 

Ouders geven op hun beurt aan dat merken voor hen een grote rol spelen bij het maken van 

aankoopbeslissingen.

Tip 6:

Zorg voor een pakkende slogan en/of jingle, de 

juiste dosis humor en een duidelijke afzender.

1. Pakkende 
slogan / jingle

2. Juiste dosis 
humor

3. Duidelijke 
afzender

52%

39%

30%

van de kinderen onthoudt teksten 
en slogans van TV-reclames goed. 

van de kinderen lacht regelmatig om reclames 
die hij/zij voorbij heeft zien komen.

van de kinderen zoekt weleens iets op over 
reclame die hij/zij op TV heeft gezien.



Conclusie: de 

6 praktische 

tips voor 

adverteerders



Tip 1:

Kinderen zijn echte influencers: vergeet 

de waarde van hun mening niet in 

communicatie.

Tip 2:

Zorg ervoor dat je top of mind bent       

bij kinderen tijdens het 

aankoopmoment.  

Tip 3:  

Tip 4:

Houd rekening met de manier waarop 

kinderen content consumeren bij 

campagneplanning richting deze groep.

Tip 6:

Zorg voor een pakkende slogan en/of           

jingle, de juiste dosis humor en een        

duidelijke afzender.

Betrek kinderen in communicatie ook 

bij de minder voor de hand liggende 

categorieën.

Tip 5:

Het beste umfeld voor communicatie is       

fictie bij jonge kinderen en realistische   

content bij oudere kinderen.



Adverteren richting kinderen
Naast de algemene regels die gelden voor reclame, is er een aantal regels speciaal voor kinderen 

en jongeren opgesteld waar je rekening mee moet houden. Meer weten over verantwoord 

communiceren richting kinderen?

Neem contact op en wij bekijken graag samen met jullie de mogelijkheden.

Vragen over het onderzoek Advertentiemogelijkheden
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