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PUBERS 

KAMPEREN 
 

COLOFON 

Deze publicatie is gebaseerd op het 

onderzoek “Pubers Kamperen…”, jan 2018, 

door Sanne Gerrits, student Saxion 

Hospitality Business School Deventer, 

uitgevoerd in opdracht van FACET, 

Ruimtedenkers in Recreatie.  
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Verdieping 10 

Conclusies 16 

 

De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van de geïnterviewde 

verblijfsrecreatieparken (Kampeerterrein De Lievelinge, Strandcamping 

Groede, Recreatiepark TerSpegelt, Vakantiepark Het Stoetenslagh, RCN 

De Jagerstee en AvaTarZ). 

 
  
Sanne Gerrits was student aan de Hospitality 

Business School Saxion in Deventer. Dit 

onderzoek was haar afstudeeropdracht. Het 

afstudeeronderzoek bestond uit  literatuur-, 

bureau- en veldonderzoek.  

Na afronding van het onderzoek is Sanne als 

adviseur/onderzoeker een onderdeel van ons 

FACET-team geworden! 

 

RUIMTEDENKERS IN RECREATIE 

FACET is een jong, innovatief en breed werkend 

bureau. Wij zijn Ruimtedenkers in recreatie en 

daarmee gespecialiseerd in de recreatiebranche.  

Naast individuele begeleiding van recreatie-

ondernemers, ondersteunen en voeden we de 

branche als geheel met nieuwe ideeën middels 

nieuwsbrieven, blogs en het houden van 

inspirerende lezingen.  

Met behulp van het doelgroepsegmentatie-

model de ‘Leefstijlvinder’ ontwikkelen wij 

heldere, recreatieve concepten. Deze vertalen 

we naar gefundeerde, slimme ontwerpen. 

Zowel voor gebouwen als voor recreatieparken 

als geheel. 

Vooral het meedenken met de 

recreatieondernemer over zijn visie op de 

toekomst (nieuwe verdienmodellen, lokale 

samenwerkingsverbanden, etc.) en de 

ruimtelijke vertaling van het recreatieconcept, 

zijn onze meerwaarden. 

 
Meer weten over de Leefstijlvinder : www.leefstijlvinder.nl  

 

https://facet-aa.nl/projecten/
https://facet-aa.nl/projecten/
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DE JEUGD IS DE  

TOEKOMST 

VOOR DE 

BRANCHE! 

DE AANLEIDING 

Vanuit de gesprekken die wij met 

recreatieondernemers hebben, horen we 

vaak: “We richten ons niet op pubers. Ze 

willen toch niets. Alleen maar gamen, 

hangen of slopen…” 

Maar is dat wel zo of ligt dit 

genuanceerder? Doen we (de 

recreatiebranche) onszelf niet tekort? 

Immers de jeugd is de toekomst van de 

branche! 

Als deze groep geen plek meer vindt op 

Nederlandse recreatiebedrijven, dan is het 

maar de vraag of ze op latere leeftijd als 

gast weer terugkomen. Of dat ze überhaupt 

interesse hebben om te werken in de 

branche. In onze ogen is dit een slecht 

vooruitzicht als we het hebben over de 

toekomst van de branche! 

Voor ons dus een goede reden om verder 

te onderzoeken wat de specifieke 

behoeften van de pubers zijn en hoe 

ondernemers hiermee in het veld omgaan. 

Om daarna te kijken wat er beter zou 

kunnen. 

Deze publicatie betreft een beknopte versie 

van het oorspronkelijk onderzoek, 

uitgevoerd voor FACET door Sanne Gerrits, 

student Saxion Hospitality Business School 

Deventer. 

Het onderzoek is opgebouwd uit een 

literatuur- en bureauonderzoek, gericht op 

de motivatie van de jongeren met leeftijd 

tussen 10 en 16 jaar. Daarnaast is een 

veldonderzoek uitgevoerd bij 6 

Nederlandse recreatiebedrijven. Het gaat 

hierbij om ondernemingen die 150 of meer 

plaatsen hebben en tot de familiecampings 

behoren. Vervolgens zijn in de conclusie 

een aantal aanbevelingen gedaan. 

In de publicatie, die nu voor u ligt, leest u de 

belangrijkste bevindingen en conclusies uit 

het oorspronkelijk onderzoek. Daarnaast 

worden praktische adviezen gegeven, 

waarmee u aan de slag kunt. 

   



 PUBLICATIE “PUBERS KAMPEREN…” 4 

WAAR WRINGT 

DE SCHOEN 

TUSSEN 

ONDERNEMER 

EN JONGEREN? 

DE THEORIE  

Als we alvast een klein voorproefje nemen 

op wat we geconstateerd hebben in ons 

onderzoek, kunnen we zeggen dat er 

voldoende te doen is op de 

verblijfsrecreatieparken op het gebied van 

activiteiten en faciliteiten. Er is actie, 

spanning en vaak wordt er ook gebruik 

gemaakt van de natuurlijke bron: water. Op 

het gebied van accommodatie-aanbod zijn 

er onderscheidende accommodaties 

aanwezig. Hierbij moet u denken aan out of 

the box concepten die beleving met zich 

meebrengen. Toch mist er een belangrijke 

schakel tussen ondernemer en jongeren. Er 

wordt door de ondernemer meer 

ingezoomd op materiële in plaats van 

immateriële waarde. 

Het is belangrijk om waarde te creëren voor 

jongeren van nu, zodat ze voor uw 

onderneming kiezen en ze het de moeite 

waard vinden om volgende keer weer terug 

te komen. Een slechte afstemming tussen 

product en gebruiker zorgt vaak voor 

frustratie (zowel bij de aanbieder als de 

gebruiker). We zien dit ook bij de pubers 

ontstaan. Hier wringt de schoen.  

“Als je hier binnenkomt en je kijkt om 

je heen, dan zie je eigenlijk overal wel 

iets anders ziet, iets authentieks, iets 

verbazingwekkends, iets moois, iets 

kleurrijks, niks is hetzelfde” 
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WAARDE PROPOSITIE ONTWERP 

Om dit inzichtelijk te maken hebben wij 

gebruik gemaakt van het Waarde-

Propositie-Ontwerp van Osterwalder 

(2014).  

Een model dat algemeen inzetbaar is, maar 

in dit onderzoek wordt het toegepast op de 

jongeren. Daarnaast fungeert het als 

‘kapstok’ zodat wij de mismatch tussen 

ondernemers en jongeren duidelijk kunnen 

maken aan u. 

Het model helpt u beter te begrijpen hoe u 

meerwaarde kunt creëren voor de 

betreffende doelgroep. 

Om het wat makkelijker te maken hebben 

wij hieronder een schematische weergave 

gemaakt van hoe het waarde propositie 

ontwerp eruit ziet. Het model is een tool dat 

ervoor zorgt dat een product perfect 

aansluit bij de jongeren.  

 

 

Het waarde propositie ontwerp heeft twee 

kanten. De rechterzijde is het klantprofiel en 

verduidelijkt de vraag van de jongeren. De 

linkerzijde is de waarde propositie en 

beschrijft hoe je waarde wilt creëren voor 

de jongeren. Er is een match tussen beiden 

als ze op elkaar zijn afgestemd. 

We gaan het model langzaam ‘afpellen’ en 

op deze manier lopen we door de 

resultaten van het onderzoek heen. 

 

Figuur 1: Waarde-Propositie-Ontwerp                                                                                                                                              
Noot. Herdrukt van “Waarde Propositie Ontwerp”, door Osterwalder, A., 2014, p. 10, Deventer, Nederland: Vakmedianet 
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DE RESULTATEN VAN DE 

LINKERKANT  

De strekking van het model hebben we nu 

helder. Tijd om in te zoomen op de 

waardepropositie, oftewel de linkerzijde. 

Als we naar de waarden aan de linkerkant 

kijken dan kan er ook een combinatie 

gemaakt worden van waarden, hiermee 

kun je je onderneming beter onderscheiden 

en daarmee een grotere toegevoegde 

waarde creëren voor je jongeren. 

In het veldonderzoek hebben wij de 

ondernemers vragen gesteld over hoe ze 

waarde creëren voor pubers in hun 

recreatieonderneming. Dit kan zijn 

vormgegeven in de verhuuraccommodaties 

en plekken, maar ook in de faciliteiten of 

activiteiten die worden aangeboden op het 

park. Deze bevindingen worden bij de 

verschillende waarden besproken. Tijdens 

deze bespreking zullen de waarden 

opgebouwd worden, te beginnen bij de 

oorspronkelijke waarden (functioneel en 

economisch) en eindigend met de meest 

recente toevoegingen aan het product of 

dienst (ecologisch, duurzaam en 

maatschappelijk). 

1: FUNCTIONELE EN ECONOMISCHE 

WAARDEN  

Opvallend bij de functionele en 

economische waarden is dat sommige 

ondernemers hun kampeerproduct als 

‘handelswaar’ (commodity) zien. De 

kamperenplekken zijn basaal ingericht. De 

plekken bestaan uit een aantal vierkante 

meters gras met daarbij de beschikking over 

de meest noodzakelijke voorzieningen. 

De functionele en economische waarden 

worden ook wel het product of dienst 

genoemd. In de verblijfsrecreatiebranche is 

dit een ‘verzadigde waarde’. Met het 

product of dienst dat wordt aangeboden 

onderscheiden ondernemingen zich niet 

meer. De concurrentie kan alleen nog 

worden uitgevochten door te gaan ‘stunten 

met de prijs’. 

2: EMOTIONELE, SYMBOLISCHE EN 

SOCIALE WAARDEN 

Emotionele, symbolische en sociale 

waarden zijn niet tastbaar en daarmee niet 

duidelijk waar te nemen. Ze roepen een 

bepaalde affectie op bij een persoon. 

Affectie kan bereikt worden door in te 

spelen op beleving.  

Niet door iedere recreatieondernemer 

wordt een verhuuraccommodatie als 

handelswaar gezien. Zo investeren 3 op de 

6 ondernemingen in bijzondere 

verhuuraccommodaties om daarmee extra 

beleving te creëren.  

Dit kan gaan over het overnachten in 

safaritenten, Engelse dubbeldekkers, 

greyhound bussen, waterlodges, enzovoort. 

Je kan het zo gek niet bedenken. Er wordt 

hierbij ingespeeld op out of the box 

concepten, kleur en natuurbronnen zoals 

water of strand. 

Er wordt ook beleving gecreëerd in de vorm 

van activiteiten en faciliteiten. In het veld 

wordt dit gedaan door het aanleggen van 

waterpartijen en strand, zowel in- als 

outdoor. Er wordt hierbij gebruikt gemaakt 

van de ‘bouwstenen’ strand en water. Het 

prikkelt de zintuigen. Voorbeelden van 

attracties hierbij zijn: bandraften, 

tokkelbaan, waterglijbanen of blobben 

(vanaf een groot opblaaskussen in het 

water gelanceerd worden). 

Wil je écht de zintuigen optimaal prikkelen, 

dan moet je slim gebruik maken van kleur, 

geur en geluid. Hiermee ga je veel ‘dieper’ 

dan dat er bijvoorbeeld een thema centraal 

wordt gesteld. Een diepere beleving kan 

uiteindelijk een memorabele belevenis 

opleveren, die dan weer via sociale media 

kan worden gedeeld.  
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ECOLOGISCHE, DUURZAME EN 

MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN 

Ook wel duurzame waardecreatie 

genoemd. Dit zijn ‘kreten’ die dagelijks 

voorbijkomen in elke nieuwsrubriek op 

televisie, radio of internet. Deze waarden 

gaan verder dan het aanschaffen van een 

groen- of plastic afvalcontainer of het 

vervangen van ‘lichtpeertjes’ voor LED-

verlichting. Pubers zijn er mee opgegroeid 

en vinden ze super belangrijk. Toch zijn 

deze nieuwe bronnen van waarde niet in 

de ‘picture’ bij recreatieondernemers. 

Alvast een kleine tip: Ondernemers verdiep 

je in de ontwikkelingen en smeed het ijzer… 

Het is dus opvallend dat de ondernemers 

nog niet geheel achter de nieuwe bronnen 

van waarden staan. Ze hebben nog geen 

prioriteit en worden niet ingezet om zich te 

onderscheiden in de markt. Ook in de 

toekomstplannen zijn deze nieuwe 

waarden niet opgenomen als strategisch 

aandachtspunt.  

Ook co-creatie (lokale samenwerking met 

ondernemers) is een mooi voorbeeld om de 

nieuwe waarden invulling te geven. Toch is 

er vanuit het veld gebleken dat hier niet of 

nauwelijks iets mee wordt gedaan.  

ALLES EVEN OP EEN RIJTJE… 

Het is opvallend dat de ondernemers 

investeren in de sociale, emotionele en 

symbolische waarden binnen hun waarde 

propositie ontwerp als het gaat om 

onderscheidend zijn. 

Wel blijft de vraag of het de juiste 

investeringen zijn voor jongeren en of het 

voldoende is, maar dit vraagstuk zullen wij 

de volgende pagina’s beantwoorden.  

Als laatste kunnen we zeggen dat de 

investeringen in de ecologische, duurzame 

en maatschappelijke waarden duidelijk 

geen prioriteit hebben en niet worden 

ingezet om zich te onderscheiden van de 

rest die zich ook op het speelveld bevinden!  

MEMORABELE BELEVING 

We horen het vaak, maar wat is een beleving? We 

kunnen er in 2018 niet meer onderuit. 

Een beleving wordt vormgegeven door meerdere 

belevenissen. Deze belevenissen kunnen gestuurd 

en beïnvloed worden. De uiteindelijke beleving die 

hieruit voortvloeit niet. Meerdere belevenissen 

vormen dus de uiteindelijke beleving.  

Beleving is een continu en interactief proces van 

doen en ondergaan, van actie en reflectie die zin 

en betekenis geven aan persoonlijke, sociaal-

culturele, economische en maatschappelijke 

contexten in de fysieke en in de virtuele wereld. Bij 

belevenissen gebruiken wij onze zintuigen. We 

worden positief of negatief geprikkeld door wat 

we doen en dat leidt tot emoties, zoals plezier, 

verrassing, angst, boosheid, afschuw, minachting 

of verdriet. De belevenis levert zin en betekenis op 

in de vorm van een waardering (positief of 

negatief) herhalingsbereidheid en de bereidheid 

om belevenissen met anderen te delen.  

Een belevenis kan memorabel worden. Een 

memorabele belevenis heeft een diepe impact op 

een persoon en blijft een tijd lang latent 

(onzichtbaar) aanwezig. Wordt de impact nog 

groter dan krijgt de belevenis zelfs een betekenis 

voor een gast. We mogen dus gerust zeggen dat 

belevenissen en daarmee de uiteindelijk beleving 

als een bron van waarde mag worden gezien.  

In de verblijfsrecreatie hebben we te maken met 

veel aanbieders. Het is dus belangrijk om je als 

onderneming te blijven vernieuwen en te 

ontwikkelen. Gasten zullen terugkeren na een 

(nieuwe) memorabele belevenis. 
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DE RESULTATEN VAN DE 

RECHTERKANT  

Van alle waarden die aan de linkerkant van 

het model horen hebben we nu een 

duidelijk beeld. Het is tijd om over te 

stappen naar de ander kant van het  

waarde propositie ontwerp, het klantprofiel. 

Om een goede afstemming te hebben 

tussen je waarde propositie en je 

klantprofiel is het belangrijk u nader te 

verdiepen in je doelgroep/jongeren, want 

wat zijn eigenlijk hun behoeften en 

wensen? Bent u hiervan op de hoogte? Of 

dénkt u hiervan op de hoogte te zijn? 

Wat houden behoeften en wensen precies 

in? Het begint bij een behoefte. Dit is een 

sterke instinctmatige drang om een tekort 

op te heffen. Wanneer de behoefte is 

ervaren ontwikkel je als persoon een 

voorkeur (de wens). Zo kan de behoefte 

eten zijn en de wens die je hierbij kunt 

ontwikkelen is bijvoorbeeld dat je graag 

brood eet. Een wens is wel ervaring-

gebonden.  

We hebben al eerder gezegd dat het 

onderzoek zich richt op, jongeren tussen de 

10 en 16 jaar. Tijdens het bevragen van de 

ondernemers ging het dan ook over de 

behoeften en wensen van deze specifieke 

doelgroep.  

Belangrijk om te weten is dat behoeften en 

wensen kunnen worden opgedeeld in vaste 

kenmerken en variabele kenmerken. 

VASTE KENMERKEN 

Behoeften en wensen kunnen per persoon 

(jongere) of per groep (generatie) 

verschillen. Er wordt een relatie gelegd 

tussen het menselijk brein en het 

gedrag/motivatie van jongeren om deze 

instinctmatige en intrinsieke basisbehoeften 

te bevredigen. Deze intrinsieke 

basisbehoeften noemen wij in het 

onderzoek de vaste kenmerken. Deze vaste 

kenmerken zijn basale behoeften, namelijk: 

Verbondenheid – IK HOOR ERBIJ! 

De behoefte om ergens bij te willen horen 

en zaken uit te wisselen met andere 

jongeren met wie zij zich verbonden 

voelen, oftewel ‘ik hoor erbij!’ 

Competentie – IK KAN HET! 

Het gaat hierbij om dat jongeren het gevoel 

hebben bepaalde taken steeds beter te 

beheersen, omdat er vooruitgang wordt 

geboekt, ‘ik kan het!’. 

Autonomie – IK KAN HET ZELF! 

Het gevoel dat jongeren uit vrije wil ergens 

voor gekozen hebben, het gevoel van ‘ik 

kan het zelf!’. 

Deze kenmerken zijn door de jaren heen 

hetzelfde gebleven en zullen in de toekomst 

ook nagenoeg hetzelfde blijven. 

Al snel rijst dan nu de vraag hoe de 

ondernemers inspelen op deze vaste 

kenmerken? Het viel op dat zij dit eigenlijk 

heel goed doen. Dit komt omdat deze 

kenmerken dichtbij de ondernemers zelf 

staan.  

Verbondenheid en competentie zijn de 

twee kenmerken die er met kop en 

schouders bovenuit steken. Zo wordt er 

door de ondernemers rekening gehouden 

met het aanspreken van jongeren als 

volwaardige personen en bieden ze 

activiteiten waarin grenzen verlegd kunnen 

worden. Bij het merendeel van de 

ondernemingen worden de jongeren 

gefaciliteerd en hebben ze een eigen plek 

waar ze kunnen hangen en chillen, zichzelf 

kunnen zijn en gelijkgestemde 

leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten.  

Wat opvalt is dat autonomie achterblijft. 

Nog beter inspelen op de autonomie van 

pubers levert zeker concurrentievoordelen 

op. Biedt de jongeren binnen gestelde 

kaders zelfstandigheid. Dit kan door ze 

verantwoordelijk te maken voor het 

‘jongerenhonk’ of stuur ze met een 

boswachter het aangelegen bos in met een 

kistje met de eerste basisbehoeften en laat 

ze 1 nacht ‘overleven’.  
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DE VARIABELE KENMERKEN 

De behoeften en wensen kunnen 

gekoppeld worden aan de tijd waarin of de 

generatie waarmee ze opgroeien. 

Generaties veranderen in de tijd, hiermee 

verandert ook de behoeften de wensen. In 

het onderzoek noemen wij dit variabele 

kenmerken. De generatie indeling die is 

aangehouden is als volgt:  

De stille generatie  

• 1931 tot en met 1940 

• Huidige leeftijd (2018): 87-78 jaar 

De Babyboomers 

• 1941 tot en met 1965 

• Huidige leeftijd (2018): 77-53 jaar 

Generatie X 

• 1966 tot en met 1979                             

• Huidige leeftijd (2018): 52-39 jaar 

Generatie Y 

• 1980 tot en met 1992                             

• Huidige leeftijd (2018): 38-26 jaar 

Generatie Z 

• Vanaf 1993        

• Huidige leeftijd (2018): 25 jaar en 

jonger 

 

Iedere generatie werkt aan bevrediging van 

haar eigen (basis)behoeften en wensen. Dit 

leidt tot verschillende gedragingen van 

generaties als gevolg van verschillende 

generatielocaties, generatiesamenhang en -

eenheden. 

De ondernemers vallen in de X- en Y-

generatie. Daarentegen komen de jongeren 

die op hun park recreëren uit de Z-

generatie.  

Hoe gaan de ondernemers met de variabele 

kenmerken om? 

Opvallend genoeg geven de ondernemers 

aan dat ze snappen wat er met ‘tijdgeest’ 

wordt bedoeld, maar dat ze nooit op deze 

manier naar behoeften en wensen van 

jongeren hebben gekeken. Ze geven aan 

dat dit deels te maken heeft met 

ontbrekende kennis over de generatie, 

maar ook door het teveel productgericht 

denken. Ook een co-creatie 

(samenwerkingsverband door jongeren 

erbij te betrekken) met de jongeren is niet 

aan de orde. Alles wat op het park tot stand 

komt voor de jongeren wordt met 

‘onderbuik gevoel’ gedaan.  

Het ‘eigen gevoel’ of ‘onderbuik gevoel’ is 

een typisch kenmerk dat thuishoort in het 

rijtje van vaste kenmerken. Inspelen op de 

variabele kenmerken ontbreekt dus. 

We kunnen dus zeggen dat de schoen 

wringt bij de variabele kenmerken. Dit komt 

omdat de ondernemer en puber uit 

verschillende generaties komen.  

Een tip tussendoor: wanneer het 

generatieverschil voor u gevoel te groot is, 

kunt u altijd de jongeren doelgroep 

betrekken bij het tot stand komen van 

nieuwe waardecreaties. 

ALLES WEER EVEN OP EEN RIJTJE… 

Bij het ontwikkelen van de waardecreaties 

(linkerzijde) worden jongeren niet 

betrokken en wordt er geen rekening 

gehouden met hun behoeften en wensen 

(klantprofiel) als het gaat om inspelen op de 

vaste en variabele kenmerken (de tijdgeest).  

Er is onvoldoende bewustzijn bij de 

respondenten van het onderzoek als het 

gaat om kennis van het klantprofiel en er is 

geen volledige match met de verschillende 

waardecreaties/investeringen binnen hun 

ondernemingen. 
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DE MISMATCH 

NADER ONDER 

DE LOEP 

GENOMEN 

VERDIEPING 

Het gaat dus fout op het gebied van de 

variabele kenmerken. De ondernemer komt 

uit de X- of Y-generatie. De jongeren die ze 

op hun onderneming ontvangen komen uit 

de Z-generatie. Beide partijen zijn dus 

opgegroeid met een andere tijdgeest. Door 

de verschillende tijdgeesten ontstaat er een 

mismatch tussen de ondernemer en 

jongeren. 

Bij het vervullen van de behoeften en 

wensen van de jongeren doet de 

ondernemer dit vanuit zijn eigen 

belevingswereld. Een wereld die niet 

overeenkomt met de wereld van de pubers 

van nu. 

Een bijkomend probleem is dat de 

ondernemer in de afgelopen jaren zich niet 

heeft verdiept in deze Z- en toekomstige 

generaties.  

Wij kunnen ons voorstellen dat u denkt: 

verschillen onze tijdgeesten dan zo? Wij 

weten dat de jongeren opgroeien met wifi 

en internet, maar dat bieden wij ook aan op 

onze recreatieondernemingen. Het is zelfs 

gratis, dus ze kunnen wifi-en wat ze maar 

willen! 

Deels kunnen wij mee in deze 

gedachtegang, maar er is meer dan alleen 

technologische snufjes! Dit is slechts een 

‘basis infrastructuur’ en geen activiteit. 

Misschien is het interessant om in het kort 

aan te geven waar zichtbare verschillen zijn.  
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HOE ZIET DE WERELD ERUIT, 

BEKEKEN DOOR DE OGEN VAN 

GENERATIE Z? 

Als we ons verplaatsen in de wereld van de 

Z’er, dan springen er een drietal 

kernwoorden uit die tekenend zijn voor 

deze doelgroep. We hebben het dan over 

online zijn, geïnspireerd worden en 

betekenis krijgen en als laatste hun 

verhouding tot de wereld (de 

wereldburger). 

ONLINE 

Het meest voor de handliggende kenmerk 

is dat de Z’er 24/7 online is en daarmee 

altijd ‘connected’ met de wereld om zich 

heen. Ze staan open voor ontmoetingen 

met anderen.  

Engagement (betrokkenheid) is the key: real 

time, any time en digitale comfort is voor de 

hun de hoogste eis in het leven. Sociale 

media is voornamelijk belangrijk om je 

contacten te onderhouden. Verder wordt 

het veel gebruikt voor nieuws, 

entertainment, delen van je mening en het 

lezen van reviews.  

De communicatie gebeurt in behapbare 

stukken tekst (snackable content). Bij 

voorkeur moet dit visueel zijn, denk aan 

YouTube, Snapchat, Instagram,  

Pinterest, live streams en emoticons. Dit 

biedt mogelijkheden om de communicatie 

met de doelgroep verder te optimaliseren. 

Sociale netwerken worden dus de kern van 

het bestaan. Via de sociale media weten ze 

precies wie wat doet.  

INSPIRATIE EN BETEKENIS 

Vakanties zullen voor de Z-generatie 

mogelijkheden bieden om elkaar te 

ontmoeten en (memorabele) belevenissen 

te beleven.  

Ze zijn immaterialistisch ingesteld. De 

accenten komen steeds meer op ‘gebruik’ 

en ‘toegang hebben’ in plaats van bezitten. 

Door internet heerst er de gedachte dat 

‘delen niet minder, maar meer is’. Als je 

deelt bouw je een volggroep op en bereik 

biedt mogelijkheden. Denk hierbij aan 

YouTube.  Er worden steeds meer 

platformen ontwikkeld waar ervaringen, 

producten en diensten worden 

aangeboden om geruild te worden. 

Ervaringen en beoordelingen worden direct 

gedeeld. Door de immaterialistische 

instelling geven ze ook liever hun geld uit 

aan ervaringen/belevenissen dan aan 

producten.  

De betekeniseconomie staat centraal. Ze 

zijn opzoek naar (memorabele) 

belevenissen, inspiratie en betekenis. Virtual 

en augmented reality, gaming en GPS 

kunnen het voor de jongere doelgroep een 

stuk interessanter maken. Alle zintuigen 

worden geprikkeld. Generatie Z laat zich 

leiden door hun intuïtie, gevoel en hun 

peers. Betekenisvolle bedrijven met sociale 

doelen zullen hoogtij gaan vieren in co-

creatie met consumenten (generatie Z), 

personeel, leveranciers en andere 

stakeholders.  

Z ALS WERELDBURGER 

Z kijkt naar het grote geheel. Daarbij 

vervagen de grenzen en wordt Nederland 

te klein. Ze voelen zich geen Nederlander 

meer maar Europeaan. Dit brengt met zich 

mee dat ze grenzeloos denken. Door de 

digitalisering ‘past de wereld voor de Z’er in 

een tennisbal’. Autoritair gezag kennen ze 

in de wereld van Z niet. Immers zijn er op 

sociale media ook geen niveaus. Autoriteit 

moet je verdienen. 

 ‘Groen zijn is de norm’! De generatie is 

opgegroeid met duurzaamheid en MVO 

(maatschappelijk verantwoord 

ondernemen). Bedrijven moeten voor de 

Z’er dan ook ‘transparant en brandschoon’ 

zijn. De focus komt veel meer te liggen op 

gelijke kansen en duurzaamheid. Hierdoor 

is er bijvoorbeeld meer behoefte aan 

toerisme waarbij toeristen vrijwilligerswerk 

doen of community based tourism. Dit is 

vorm van toerisme waarbij je deelneemt 
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aan het dagelijkse leven van lokale 

bewoners. Je werkt bijvoorbeeld mee op 

het land, oogst gewassen en onderneemt 

lokale activiteiten.  

DE GUEST-JOURNEY 

We hebben nu een verdieping gehad over 

de drie kernwoorden online, inspiratie en 

betekenis en de Z’er als wereldburger. 

Oftewel, we weten hoe de Z-generatie zich 

beweegt in de maatschappij. Als we het 

cirkeltje rond willen maken is de guest 

journey een mooie tool om de reis van 

verschillende generaties beter in beeld te 

brengen.  

De guest journey is een praktische tool voor 

het vormgeven van gastvrijheid en is een 

continue cyclus. Je kijkt door de ogen van 

de gast. Een guest journey bestaat uit 

verschillende fasen. Om de guest journey 

goed te begrijpen is een korte uitleg 

handig. 

Zo zijn de eerste drie fases in de journey 

onderdeel van het voortraject. De behoefte 

om een verblijfsaccommodatie te boeken is 

latent (in het onderbewustzijn) aanwezig. 

Invloeden van buitenaf vormen een trigger 

en hierdoor ontstaat een concrete 

behoefte: de overweging. Dit is het 

moment waarop de gast actief gaat 

nadenken over haar wens voor een 

vakantie of verblijf. Ze zal zich gaan 

verdiepen in de mogelijkheden om haar 

behoefte te vervullen en verschillende 

aanbieders op de markt gaan ontdekken. In 

deze fase wil je als onderneming op de 

juiste momenten zichtbaar zijn en jouw 

Unique Selling Points naar buiten brengen. 

Op basis van de gevonden informatie gaat 

de gast een keuze maken voor een ‘merk’. 

De boeking moet goed, snel en makkelijk 

verlopen. Dit is voor de één online 

geautomatiseerd, maar voor de ander kan 

dit via persoonlijk contact (mail, app of 

telefoon) zijn. 

Nadat uw gast een verblijf geboekt heeft zal 

zij in fase 4 een bezoek brengen aan uw 

onderneming en uw dienst ervaren, dit is 

uw piekmoment. In deze fase moet een 

sterke positieve ervaring worden gecreëerd. 

Aan de hand van deze beleving bepaalt de 

gast namelijk of ze nog een keer gebruik wil 

maken van de dienst, een review wil 

achterlaten, enzovoort.  

Als laatste stap in de guest journey komt de 

nazorg aan bod. Een positieve ervaring aan 

het einde van het verblijf kan ervoor zorgen 

dat de gast loyaal is geworden aan uw 

onderneming en een herhaald bezoek 

brengt. Zij zal de volgende keer dat zij deze 

behoefte heeft andere opties of aanbieders 

niet (her)overwegen en anderen inspireren 

om ook voor uw onderneming te kiezen.  

Goede nazorg kan ertoe leiden dat uw 

gasten ambassadeurs voor uw 

onderneming worden. 

Het dus belangrijk om een goede 

doelgroepsegmentatie voor uw 

onderneming te maken. Het is belangrijk 

om als ondernemer de verschillen tussen de 

generaties te herkennen én te erkennen, 

zodat u hierop kunt inspelen. De journey 

kan dus een toegevoegde waarde zijn, 

omdat u deze bevindingen mee kan nemen 

in de toekomstvisie van uw park, om zo van 

uw onderneming een totaal 

recreatieconcept te maken. 

Op de volgende bladzijde hebben wij voor 

u een guest journey opgesteld, voor zowel 

de Z’er als de X- en Y-generatie. Hierdoor 

worden de verschillen verder inzichtelijk 

voor u.  
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Eerste 

overweging 
Oriëntatie 

Moment van 

aankoop 
Het bezoek De nazorg 

De bewustwording komt 
binnen middels social 
media platformen als 
Facebook, Instagram, 
Snapchat, Pinterest en 
WhatsApp. Ze worden 
getriggerd door hun peers 
(gelijkgestemden). 
Visualisaties versterkt de 
trigger van de Z’er. 

Ze laten zich in hun keuze 
beïnvloeden door het 
oordeel van hun peers en 
visuele beelden, waarbij het 
gevoel een belangrijk 
graadmeter is. Zij zoeken 
naar exceptionele waarde 
voor hun tijd, waarbij het 
gevoel van ‘iets speciaals’ 
moet ontstaan. Vaak 
gebeurt dit op meerdere 
devices tegelijk. 

Als op basis van het gevoel 
de beslissing is gemaakt 
wordt de aankoop in 
werking gezet. Deze 
aankoop wordt vaak op 
een mobile device gedaan. 
Waarbij gemak en snelheid 
van belang is. 

Leden van generatie Z zijn 
tijdens hun verblijf 
voornamelijk op zoek naar 
memorabele belevenissen 
en inspiratie. Ervaringen, 
positief en negatief worden 
direct gedeeld op sociale 
media. De impact hiervan 
voor uw 
recreatieonderneming is 
velen maten groter dan bij 
de X- en Y-generatie. Het 
liefst moet het bezoek een 
diepere betekenis krijgen. 
Hiermee wordt generatie Z 
loyaal aan het bedrijf. 

De nazorg van deze 
generatie vindt zich 
voornamelijk op online 
communicatiekanalen 
plaats en wordt vaker via 
sociale media 
gecommuniceerd. 

De journey begint bij zowel 
on- als offline kanalen. Ze 
worden getriggerd door 
WhatsApp, Facebook, 
accommodatiewebsites en 
reviews. De offline trigger 
komt binnen via offline 
reviews (mond-tot-
mondreclames) of gedrukte 
media zoals artikelen in: 
boeken, brochures, kranten 
en magazines. 

Hier wordt vaak een 
rationele beslissing 
genomen. Ze zoeken een 
verblijfsaccommodatie 
waar ze kunnen 
ontsnappen aan de 
dagelijkse beslommeringen 
en kunnen genieten in een 
andere omgeving.  
 

Als een accommodatie 
gevonden is waar ze hun 
behoeften kunnen 
vervullen, zullen zij hun 
aankoop vrijwel altijd op 
een PC of laptop doen. Als 
er zich tijdens het 
boekingsproces problemen 
voordoen, is een 
telefonische hulplijn 
vertrouwd. 
 

Tijdens het bezoek staat 
voor de oudere generatie 
het gevoel van ‘er even 
tussenuit zijn’ voorop en 
wanneer dit gevoel 
behaald is, zullen ze loyaal 
aan de onderneming zijn. 
Ervaringen worden over 
het algemeen na het 
bezoek middels mond-tot-
mond of online kanalen 
(Facebook, reviewwebsites, 
etc.) gedeeld. 

In de nazorg zijn generatie 
X en Y wederom zowel on- 
als offline te benaderen. 
Een gastvrije afhandeling 
van hun verblijf en 
afhandeling van eventuele 
problemen wordt zeer op 

prijs gesteld. 
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 OPVALLEND… 

Als we alles op een rijtje zetten dan kunnen 

we zien dat de verschillen in de guest 

journey te maken hebben met de variabele 

kenmerken. We kunnen hieruit dus 

opmaken dat de variabele kenmerken extra 

belangrijk zijn in het proces waarin je de 

jongeren wilt inspireren en met een diepere 

betekenis naar huis wilt laten gaan. 

Hierna een aantal invullingen per fase waar 

u als ondernemer uw voordeel mee kunt 

doen als het gaat om de Z-generatie. 

EERSTE OVERWEGING 

De invloeden van buitenaf spelen bij de Z’er 

alleen maar op de online-kanalen af. Zorg 

ervoor dat de latente behoefte wordt 

gestimuleerd door jezelf zichtbaar te maken, 

doe dit naast de website, op de kanalen als 

Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, 

enz. Het zijn kanalen die werken met visuele 

beelden. Een aspect wat belangrijk is voor 

de Z-generatie. Ze worden geïnspireerd en 

aangetrokken door visuele beelden. 

ORIËNTATIE 

Oordelen van peers zijn belangrijk! Zorg er 

dan ook voor dat deze prominent aanwezig 

zijn in de vorm van filmpjes, foto’s: alles wat 

visueel is prikkelt de Z’er. Grote stukken 

tekst zullen niet gelezen worden, 

daarentegen zal Snackable (kleine hapbare 

stukjes tekst) content nog wel prikkelen. Het 

is belangrijk om in de visualisaties je USP 

(Unique Selling Points) naar voren te 

brengen. Stel jezelf daarom de vraag: welke 

exceptionele waarde krijgen ze voor hun 

geld als ze bij mij komen recreëren?  

Een laatste tip hierin is dat niet alleen de 

website hierop ingericht moet zijn, maar het 

moet ook gebruikersvriendelijk zijn voor 

mobile devices, zoals smartphones en 

tablets. 

MOMENT VAN AANKOOP 

Mocht de puber zelf een aankoop doen dan 

gebeurt dit online op hun mobile devices. 

Zorg ervoor dat gemak en snelheid hierin 

voorop staat. 

Maar…bij het boeken van een 

recreatieverblijf moeten we ons realiseren 

dat de daadwerkelijke aankoop in veel 

gevallen nog door de ouders van de puber 

gebeurt. Daarom moet er ook aandacht zijn 

voor de Y’er. De Y-generatie maakt de 

boeking online op een PC of laptop. Naast 

deze online voorziening is het ook fijn als er 

nog een telefonische hulplijn beschikbaar is.   

HET BEZOEK 

Memorabele belevenissen is het 

toverwoord! Creëer deze in de vorm van 

een accommodatie of 

activiteiten/faciliteiten. Om hierin de kern te 

raken bij de Z’er is er een verdieping in de 

generatie nodig. Wat 

voor u memorabel is, hoeft niet memorabel 

voor de jongeren te zijn. 

Realiseert u zich goed dat negatieve 

belevenissen direct op online kanalen wordt 

gedeeld met peers. Ook dit is vaak in de 

vorm van een filmpje of foto.  

Niet alleen negatieve ervaringen worden 

gedeeld. Is de Z’er positief en geïnspireerd 

of heeft het verblijf bij u zelfs een diepere 

betekenis gekregen, dan is de kans groot 

dat de Z’er loyaal is geworden aan uw 

bedrijf. Ze zullen ambassadeurs worden en 

beïnvloed zijn peers (gelijkgestemden) 

middels sociale kanalen. 
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DE NAZORG  

Het is belangrijk om contact te houden met 

generatie Z!  

Wat we dan vaak horen is: “pubers kunnen 

zo slecht aangeven wat ze willen” of “we 

houden alleen contact met de ouders 

middels enquêtes via de e-mail.  

Waarom? De jongeren leven, ontmoeten en 

communiceren online, 24/7! Zoek ze online 

op! Vorm een community met de jongeren. 

Volg ze en kijk wat ze in hun dagelijks leven 

doen en wat hun inspireert. Gebruik deze 

nuttige informatie weer om de waarde te 

creëren op het park voor uw jongeren.  

Middels de sociale kanalen kunt u ook de 

jongeren op de hoogte brengen van de 

laatste nieuwtjes binnen uw recreatiebedrijf 

of de directe omgeving van uw 

onderneming.  

Uiteraard gaat het er niet alleen om de 

jongeren op de hoogte te brengen van 

parknieuwtjes. Je kunt ze ook inspireren op 

basis van gemeenschappelijke interesses of 

maatschappelijk aspecten die de jongeren 

belangrijk vinden. Op deze manier laat u de 

jongeren erbij horen op basis van betekenis. 

Bij dit alles is ook hier weer belangrijk om 

voornamelijk met beeldmateriaal aan de 

slag te gaan waarin authenticiteit en 

betekenis voorop staan.  

Als u zelf het gevoel heeft dat u de 

jongeren online niet kunt benaderen, stel 

dan een groepje jongere werknemers 

verantwoordelijk voor het contact met de 

jongeren. De eerste (oudste) jongeren van 

de Z-generatie betreden inmiddels al de 

werkvloer! 
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EN NU? CONCLUSIES 

Samen met u en daarmee ook de 

ondernemers die openstonden voor een 

waardevol gesprek, hebben wij een beeld 

gekregen hoe recreatieondernemers 

omgaan met de jongeren op hun park en 

daarmee het waarde propositie ontwerp 

invullen voor hun onderneming.  

Kijken we terug op de theorie (bureau-

onderzoek) dat is aangedragen, dan 

kunnen we zeggen dat de tijdgeest van de 

Z’er drie belangrijke kernwoorden met zich 

meedraagt. De eerste is het 24/7 online zijn, 

maar ook dat het leven draait om 

geïnspireerd te worden en opzoek gaan 

naar diepere betekenissen. Als laatste is het 

een gegeven dat de Z-generatie zich een 

wereldburger voelt, waardoor de 

‘schaalgrootte’ waarin de Z’er zich beweegt 

wel degelijk verschilt met voorgaande 

generaties. 

Als we terugkijken op het veldonderzoek bij 

de recreatieondernemers, is ons duidelijk 

hoe zorgvuldig de ondernemers in de loop 

van de jaren hebben gebouwd aan hun 

waardecreaties. Toch denken veel 

ondernemers in het creëren van ‘een plek’ 

voor de jongeren. Dit denken in producten 

(materieel) werkt nog voor de jongere 

kinderen, maar bij de pubers moet er 

gedacht worden aan het geven van meer 

 

Online zijn 

Inspiratie en betekenis 

Wereldburger 
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verantwoordelijkheid in activiteiten. Daarbij 

moeten de activiteiten inspireren, en 

betekenis geven. Hiermee zitten we veel 

meer op het immateriële aspect. 

Daarbij zijn veel investeringen in de 

genoemde waardecreaties tot stand 

gekomen door af te gaan op 

‘onderbuikgevoelens’. De 

jongerendoelgroep is nooit geraadpleegd 

als het ging om investeringen in de 

waardecreaties.  

Het ‘onderbuik gevoel’ is een goede intuïtie, 

maar we weten nu dat het niet voldoende 

is om de behoeften en wensen van 

jongeren compleet te maken.  

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u 

denkt: ik ben mij bewust geworden van het 

onderliggende probleem wat zich afspeelt 

in mijn onderneming, betreffende de 

jongeren en hun behoeften en wensen. 

Maar wat nu?  

Wij kunnen u geruststellen, want we 

hebben een tweetal tips voor u op papier 

gezet! 

 

VERDIEP U IN DE VERSCHILLEN 

TUSSEN DE GENERATIES! 

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van 

de verschillende generaties. Daarom is een 

verdiepingsslag in de generaties en de 

onderlinge verschillen waardevol voor u als 

recreatieondernemer. U kunt uw 

onderneming hierdoor beter laten 

aansluiten op de jongerendoelgroep.  

MAAK DE JONGEREN ONDERDEEL 

VAN UW ONDERNEMING! 

Co-creatie met de jongeren, door 

bijvoorbeeld een jongere verantwoordelijk 

te maken voor het contact met de ‘puber’. 

Geef hen de mogelijkheid om uitdagende 

activiteiten te organiseren op of bij uw 

recreatiebedrijf. 

Een tweetal investeringen die voor u op 

lange termijn meer lonend zijn dan een 

materiële investering in gebouwen of 

faciliteiten! 

AAN DE SLAG! 

 

 

 

  

Wereldburger 

PUBERS EN DE LEEFSTIJLVINDER 

Zoals in de eerste alinea’s al is aangegeven zijn wij 

partner in de Leefstijlvinder. De Leefstijlvinder kan 

gebruikt worden bij het segmenteren van 

doelgroepen. Ook in dit onderzoek kan de 

Leefstijlvinder gebruikt worden.  

De kenmerken van de Z’er die in dit rapport 

omschreven zijn kunnen maximaal gelinkt worden 

aan de ‘rode’ doelgroep (avontuurzoekers). 

Uiteraard zijn de Z’ers te verdelen over het gehele 

Leefstijlvinder model. Dit betekent dat er ook een 

groene Z’er is. De genoemde kenmerken zullen 

wel (in een afgeslankte vorm) aanwezig zijn. 

Hierdoor ontstaat er een nuancering binnen de 

Z’ers. 

Deze ontwikkelingen zullen niet alleen voor de 

puber zijn maar vinden ook al hun weg naar de 

volwassen gasten. Enerzijds door beïnvloeding 

anderzijds door de leeftijd van de ‘oudste’ Z’ers. 

Dus… ook wanneer u zich niet richt op de puber 

kunnen de adviezen voor u van belang zijn voor 

de toekomst van uw bedrijf. 
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