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Inleiding
“De” consument bestaat niet! Zoveel mensen, zoveel wensen. Consumenten zoeken een culturele
activiteit die bij hen past, die hen aanspreekt. Voor culturele instellingen is het daarom van belang een
goed beeld te hebben van de doelgroepen die zij (willen) bedienen.
Wie zijn deze consumenten? Hoe kunt u het beste met hen communiceren? Hoe kunt u het hen zo naar de
zin maken, dat zij graag nog eens terug komen? En dat zij hun vrienden en kennissen adviseren om uw
instelling ook eens te bezoeken?
Door deze toolkit te gebruiken krijgt u inzicht in de doelgroepen van uw culturele instelling. We gebruiken
daarvoor een nieuwe manier van segmenteren: de Leisure Leefstijlen. Met behulp van deze toolkit kunt u
uw productontwikkeling, marketing en samenwerking met andere bedrijven en collega-instellingen
(bijvoorbeeld door arrangementen) verder toespitsen op de voor u relevante doelgroepen.
In de toolkit is een stappenplan opgenomen om uw doelgroep te vinden en effectief aan te spreken, zowel
face-to-face in uw instelling als in uw promotie en marketing. In de toolkit leert u welke stappen u
daarvoor kunt zetten en welke gegevens u daarbij kunt gebruiken.
Deze toolkit bevat géén uitgebreide uitleg over de segmenten van de Leisure Leefstijlen, maar gaat vooral
in op de praktische toepassingsmogelijkheden. De toolkit is daarmee een eerste kennismaking met de
leefstijlen en de mogelijkheden ervan.

Doelgroepen op basis van leefstijlen
De indeling naar doelgroepen in deze toolkit is gebaseerd op leefstijlen van mensen. Wie het gedrag van
de consument van vandaag wil begrijpen, kan niet meer volstaan met alleen het kijken naar
demografische en sociaal-economische aspecten als leeftijd, gezinsfase of inkomen. Deze zijn natuurlijk
nog steeds van belang, maar verklaren steeds minder het feitelijk gedrag van de consument. Het is al lang
niet meer zo dat alleen de consumenten die wat meer te besteden hebben, luxere activiteiten
ondernemen en de consumenten die wat minder te besteden hebben eenvoudige activiteiten
ondernemen. Consumenten kiezen vooral op basis van wensen, motieven en interesses.
Deze manier van segmenteren wordt in de recreatiesector met grote regelmaat gebruikt. De
brancheorganisatie van recreatieondernemers RECRON heeft het model in 2008 geïntroduceerd. Meer
informatie hierover vindt u op: www.leisureleefstijlen.nl. Het model onderscheidt zeven
belevingswerelden, of ook wel leefstijlen genoemd, met elk een eigen kleur. Elke kleur staat voor een
specifiek cultureel profiel.

Stappenplan: Het vinden en bereiken van uw doelgroep
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Vraag

Basisaanpak

Verdiepende aanpak

Resultaat

1

Uw aanbod kleuren
Voor wie is mijn
instelling nu het meest
aantrekkelijk?

1A: Moodboards
Dit is een eerste
kennismaking om
uw aanbod te
kleuren

2A: Cultuurscan
Dit is een uitgebreide test
om uw aanbod te kleuren

Leefstijl waarvoor
uw aanbod het
meest aantrekkelijk
is

2

Uw vraag kleuren
Wie komen er nu het
meeste naar mijn
instelling?

2A: Moodboards
Dit is een eerste
kennismaking om
uw vraag te kleuren

2B: Postcode-analyse
Deze analyse biedt u verder
inzicht in de leefstijlen van
uw bezoekers

Leefstijl van
bezoeker die nu het
meeste komt

3

Product / marktontwikkeling
Hoe kan ik mijn doelgroepen
nog beter bedienen en/of
nieuwe doelgroepen
aanboren?

Dit onderdeel geeft informatie over de
verschillende leefstijlen (doelgroepen) en de
producten die erbij horen. Deze informatie helpt u
te bepalen hoe uw aanbod aansluit bij uw huidige
doelgroep en hoe u deze en andere doelgroepen
(nog beter) kunt bedienen.

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

4

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

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 en
communicatie bij
doelgroep

5

Samenwerking en
arrangementen
Met wie kan ik het beste een
samenwerken en bv. een
arrangement ontwikkelen?

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

Inzicht in mogelijke
samenwerkingspartners /
arrangementvorming

Stap 1a: Uw aanbod kleuren
In de basisaanpak kleurt u zelf uw aanbod door
gebruik te maken van de volgende moodboards
Beantwoord de vraag:
Welke van de volgende moodboards karakteriseren
het beste uw huidige culturele aanbod?
U kunt uit de volgende moodboards één, twee of drie keuzes maken.
Zeker voor grotere culturele instellingen met een breed aanbod is een keuze voor
twee of drie moodboards van het aanbod mogelijk.
Kleinere instellingen zullen zich vaker in één of twee sferen herkennen.

Moodboard 1
Het culturele aanbod is gericht op…
Exclusief
Hoog serviceniveau
Verwennen
Programma van naam en faam

Social network

Moodboard 2
Het culturele aanbod is gericht op…
Vermaak bieden
Laagdrempelig
Gezelligheid
Voor ieder wat te doen
Herkenbaar

Moodboard 3
Het culturele aanbod is gericht op…
Vernieuwing
Trendy
Comfort en gemak
Moderne techniek

Verrassend

Moodboard 4
Het culturele aanbod is gericht op…
Complete ‘experience’

Gezellige drukte

Het samen beleven en contact met anderen
Voor ieder wat wils

Lekker verwend worden

Moodboard 5
Het culturele aanbod is gericht op…
Rustige sfeer

Nostalgisch
Traditioneel
Historisch
Herkenbaar

Moodboard 6
Het culturele aanbod is gericht op…
Maatschappelijk betrokken
Historisch relevant

Het vertellen van een verhaal
Authentiek

Een ingetogen sfeer

Moodboard 7
Het culturele aanbod is gericht op…
Eigenzinnigheid
Uitdaging en prikkeling
Verrassing en inspiratie
Anders dan anders
Het zoeken naar het onbekende
Vernieuwing

Resultaat stap 1a:
Leefstijl(en) waarvoor uw aanbod het meest
aantrekkelijk is
De moodboards die u zojuist heeft uitgekozen komen overeen met één of
meerdere leefstijlen. In de tabel ziet u per moodboard de bijbehorende
leefstijl. Dit geeft een eerste indicatie van de leefstijl(en) waarvoor uw
instelling het meest aantrekkelijk is.
Meer informatie over de leefstijlen volgt in stap 3

Moodboard

Leefstijl

1

stijlvol en luxe blauw

2

gezellig lime

3

ondernemend paars

4

uitbundig geel

5

rustig groen

6

ingetogen aqua

7

creatief en inspirerend rood

Stap 1b: Uw aanbod kleuren met de
verdiepende aanpak: Cultuurscan
De basisaanpak van stap 1a geeft een indicatie van de leefstijlkleur van uw
aanbod. U zult begrijpen dat er veel meer aspecten van belang zijn om een
goed beeld te krijgen van de leefstijlen die zich aangetrokken voelen door
uw aanbod. Hiervoor is een uitgebreidere test ontwikkeld: de Cultuurscan.
De vragen uit de Cultuurscan hebben betrekking op uw aanbod in brede zin,
zoals: programmering of collectie en unieke onderscheidende kenmerken.
Het resultaat van de test geeft de leefstijlen (doelgroepen) weer waarvoor
uw instelling het meest aantrekkelijk is.
Tegen een vergoeding kunt u deze test laten uitvoeren, meer informatie is
te verkrijgen via info@ruimteenvrijetijd.nl

Stap 2: Uw vraag kleuren
In de basisaanpak kleurt u zelf uw huidige
bezoekers (de vraag) door gebruik te maken van de
volgende moodboards
Beantwoord de vraag:
Welke van de volgende moodboards karakteriseren
het beste uw huidige bezoekers?
U kunt uit de volgende moodboards één, twee of drie keuzes maken.
Zeker voor grotere culturele instellingen met een breed aanbod is een keuze voor
twee of drie moodboards van het aanbod mogelijk.
Kleinere instellingen zullen zich vaker in één of twee sferen herkennen.

Moodboard 1

De bezoekers zijn…

Sociale harmonie

Bedachtzaam

Evenwichtig
Gedegen

Ingetogen

Verbondenheid

Op zoek naar verdieping

Moodboard 2

De bezoekers zijn…

Spontaan

Enthousiast
Energiek

Hartstochtelijk

Genieten van het leven
Actief

Moodboard 3

De bezoekers zijn…

Uniek

Zelfontplooiing
Tikje dwars

Prikkeling

Eigenwijs

Uitdaging

Avontuurlijk

Moodboard 4

De bezoekers zijn…

Vriendelijk

Gewoon
Verlegen

Bescheiden

Behulpzaam
Zacht

Moodboard 5

De bezoekers zijn…

Intelligent

Rationeel

Behoefte aan prikkeling
Kritisch

Assertief

Ondernemend

Moodboard 6

De bezoekers zijn…

Succesvol
Leiding gevend

Controle

Zakelijk
Sterk karakter

Zelfbewust

Stijlvol

Moodboard 7

De bezoekers zijn…

Serieus
Rustig

Bedachtzaam
Nuchter

Anoniem

Bescheiden

Resultaat stap 2a:
Leefstijl van bezoeker die nu het meest
naar uw culturele instelling komt
In de tabel hieronder ziet u per moodboard de bijbehorende
leefstijl. Dit geeft een eerste indicatie van de leefstijlen (doelgroepen) die nu het
meeste naar uw instelling komen
Meer informatie over de leefstijlen volgt in stap 3

Moodboard

Leefstijl

1

ingetogen aqua

2

uitbundig geel

3

creatief en inspirerend rood

4

gezellig lime

5

ondernemend paars

6

stijlvol en luxe blauw

7

rustig groen

Stap 2b: Uw vraag kleuren
Verdiepende aanpak: postcode-analyse
De basisaanpak van stap 2a geeft een indicatie van de leefstijl van uw
huidige bezoekers. Om een volledig beeld te krijgen van uw huidige
bezoekers is een uitgebreidere analyse ontwikkeld: de postcode-analyse.
Door een analyse te maken van de postcodes van uw bezoekers krijgt u
naast inzicht in de leefstijlen ook extra informatie over uw huidige
bezoekers: hoe verhouden de bezoekersprofielen zich ten opzichte van die
van Nederland, hoe is de verdeling van gezinsfase, sociale klasse, inkomen
en leeftijd? Al deze extra variabelen worden toegelicht en vergeleken met
het gemiddelde van Nederland.
Tegen een vergoeding kunt u deze analyse laten uitvoeren, meer informatie
is te verkrijgen via info@ruimteenvrijetijd.nl

Vergelijk de resultaten van stap 1 en 2
Komen de leefstijlkleuren uit stap 1 (aanbod) en

stap 2 (vraag/bezoekers) overeen?
JA: het lijkt erop dat uw aanbod goed aansluit bij uw bezoekers. In de volgende stappen
krijgt u informatie over hoe u uw huidige doelgroep nog beter kunt bereiken en bedienen
met (nieuwe) producten, promotie en arrangementen. Ook wordt informatie gegeven hoe
u uw doelgroep kunt verbreden en daardoor nog meer bezoekers kunt trekken.

NEE: het aanbod lijkt niet helemaal aan te sluiten bij de bezoekersprofielen. U kunt
meerdere aanpassingen doen om te zorgen dat uw aanbod beter aansluit bij de wensen
van uw bezoekers. In de stappen 3 en 4 van deze toolkit krijgt u meer inzicht in de wensen
van de leefstijlen op het gebied van producten, promotie en arrangementen.
Aanpassing van uw aanbod en de communicatie met uw doelgroepen heeft als doel het
aanbod beter te laten aansluiten op de vraag van de bezoekers.

Stap 3: Product- en marktontwikkeling
Hoe kan ik mijn doelgroepen nog beter bedienen
en/of nieuwe doelgroepen aantrekken?
De volgende sheets geven informatie over de wensen voor
het aanbod en de cultuurbeleving van de verschillende
leefstijlen (doelgroepen)
Deze stap helpt u te bepalen hoe uw aanbod aansluit bij uw
huidige doelgroep en hoe u deze en andere doelgroepen nog
beter kunt bedienen.

Welke cultuurbeleving zoekt cultureel en
inspirerend rood?
De rode consument is avontuurlijk ingesteld, creatief en op zoek naar
uitdagingen en bijzondere ervaringen. Dat geldt ook voor de culturele
activiteiten.
De rode consument houdt van ‘anders dan anders’, en dat mag best wat
eenvoudiger (back-to-basic) zijn. Vrijheid en verrassing zijn belangrijke
waarden voor de rode doelgroep.
Als de rode cultuurbezoeker op pad gaat, willen zij graag nieuwe dingen
zien en meemaken en graag iets leren. Zij bezoeken graag interessante,
nog niet door hen ontdekte plekken en voorstellingen.
Voor de horeca en cateringvoorzieningen stelt de rode cultuurbezoeker
prijs op eigentijdse en bijzondere gerechten. Ze houden van voedsel uit de
streek en verantwoord gemaakte producten, zoals biologische producten.

Welk cultureel aanbod past bij creatief en
inspirerend rood?
De rode consument houdt van veel soorten cultureel aanbod. De deelname aan
culturele activiteiten onder de rode groep is voor veel culturele activiteiten
relatief hoog.
In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.
Eén voorbeeld: een bezoek aan een galerie of
atelier wordt door 9% van de mensen met een
rode leefstijl ondernomen, dit is veel meer dan
landelijk gemiddeld (hoge index). Gemiddeld
doen deze rode bezoekers dit bijna 4 keer per
jaar.
De meest ondernomen culturele activiteiten
door de rode leefstijl zijn bioscoopbezoek,
bezoek aan een museum of een
monument/bezienswaardigheid. Bij een groot
aantal culturele activiteiten is het
deelnamepercentage hoger dan het landelijk
gemiddelde.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Culturele activiteit

Vergelijking met deelname van alle
Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Aantal keren per
jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Deelnamepercentage
9%
8%

Index

Frequentie

164
153

3,8
2,3

9%
33%
26%

133
132
132

76,5
5,1
4,5

8%
37%
20%
16%
14%
47%
22%
8%
18%
14%

132
129
129
127
118
113
113
109
96
91

41,7
3,7
4,8
2,0
23,6
6,5
4,2
66,0
2,0
3,6

Galerie of atelier
Oudheidkundige/archeologische objecten
(opgravingen, grafheuvels etc.)
Zelf bespelen van muziekinstrument
Museum
Monument of bezienswaardigheid (kasteel,
kerken, etc.)
Zelf tekenen, schilderen, beeldhouwen, etc.
Muziekevenement, festival
Cultureel evenement, festival
Toneelvoorstelling
Zelf fotograferen of filmen
Bioscoop of filmhuis
Concert (pop, jazz, blues, rock)
Zelf zingen, toneel spelen of dansen
Musical
Cabaretvoorstelling
Hobbymatige activiteiten zijn cursief weergegeven

Welke cultuurbeleving zoekt uitbundig geel?
De uitbundig gele groep houdt van genieten. Dat doen ze van eigentijds,
bijzonder cultuuraanbod. Geel houdt van (inter)actieve vormen waarbij
alle zintuigen optimaal worden geprikkeld.
Een hoge mate van entertainment is een belangrijk kenmerk van een
‘uitje’. Zij willen genieten van het leven en dat mag op een uitbundige,
spontane manier gebeuren.
De gele cultuurbezoeker stelt een zeker mate van luxe en gemak, goed
georganiseerd van begin tot eind, op prijs.
De gele groep houdt van gezellige drukte en vindt het prettig dat het voor
het gehele gezelschap leuk is. Een beetje afwisseling en ´avontuur´ spreekt
de groep ook aan.
Voor de gele groep is lekker eten en drinken erg belangrijk. De kwaliteit
moet goed zijn en de keus ruim. Een restaurant mag gerechten serveren
die net wat anders zijn dan de standaard gerechten.

Welk cultureel aanbod past bij uitbundig geel?
De uitbundig gele leefstijlconsument onderneemt over het algemeen meer
activiteiten dan de gemiddelde Nederlander, maar is niet echt een pure
cultuurliefhebber. Toch is de uitbundig gele doelgroep voor een aantal culturele
activiteiten zeker wel te porren.
In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.
Eén voorbeeld: een bezoek aan een ballet- of
dansvoorstelling wordt door 6% van de mensen
met een gele leefstijl ondernomen, dit is meer
dan landelijk gemiddeld (index boven 100).
Gemiddeld bezoeken mensen met een gele
leefstijl 2,5 keer per jaar een ballet- of
dansvoorstelling.
De meest ondernomen culturele activiteiten
door de gele leefstijl zijn bioscoopbezoek,
bezoek aan een muziekevenement of fesitval en
bezoek aan een musical.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Culturele activiteit
Ballet of dansvoorstelling
Musical
Zelf zingen, toneel spelen of dansen
Bioscoop of filmhuis
Cultureel evenement, festival
Toneelvoorstelling
Concert (pop, jazz, blues, rock)
Muziek evenement, festival
Cabaretvoorstelling
Museum
Zelf fotograferen of filmen (niet vakantie)
Monument of bezienswaardigheid (kasteel,
kerken, etc.)

Vergelijking met deelname van alle
Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Deelnamepercentage
6%
25%
9%
49%
17%
14%
20%
30%
15%
22%
10%

Hobbymatige activiteiten zijn cursief weergegeven

16%

Index

Aantal keren per
jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Frequentie

124
121
119
118
109
106
105
104
99
89
87

2,5
2,0
64,8
5,9
2,8
3,0
3,2
3,7
2,8
3,2
27,4

84

4,3

Welke cultuurbeleving zoekt gezellig lime?
Voor lime is het belangrijk om het gevoel te hebben er gewoon even
tussen uit te zijn en dan gezellig met het gezin iets leuks te doen, zonder
sociale verplichtingen.
Lime is op zoek naar gezelligheid en vermaak. Het mag ´gezellig druk´ zijn.
Ze vinden het erg belangrijk dat iedereen het naar hun zin heeft, dus ook
de kinderen moeten het leuk vinden. Het hoeft allemaal niet zo heel
bijzonder te zijn. Ook de betaalbaarheid van een cultureel uitje is van
belang voor de lime doelgroep.
Natuurlijk geldt bovenstaande ook voor culturele voorzieningen zoals
musea en galeries. Als lime een culturele voorziening bezoekt, moet het
laagdrempelig zijn, vooral ook leuk voor de kinderen, niet te ingewikkeld
of te vermoeiend. De eventuele catering mag herkenbaar, ´gewoon´ en
vertrouwd zijn.

Welk cultureel aanbod past bij gezellig lime?
De lime consument neemt minder dan de gemiddelde Nederlander deel aan
culturele activiteiten. Dat geldt voor alle activiteiten, behalve zelf zingen,
toneelspelen of dansen. Dat betekent echter niet dat de lime groep helemaal niet
aan cultuur deelneemt.

In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.
Eén voorbeeld: 20% van de mensen met een
lime leefstijl bezoekt wel eens een musical, dit
is gelijk aan het landelijk gemiddelde (index is
bijna 100). Gemiddeld bezoeken de lime
consumenten 2 keer per jaar een musical.

De meest ondernomen culturele activiteiten
door de lime leefstijl zijn bioscoopbezoek,
bezoek aan een muziekevenement of festival en
bezoek aan een musical.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Culturele activiteit
Zelf zingen, toneelspelen of dansen
Musical
Cabaretvoorstelling
Muziekevenement, festival
Monument of bezienswaardigheid (kasteel,
kerken, etc.)
Concert (pop, jazz, blues, rock)
Bioscoop of filmhuis
Museum
Toneelvoorstelling
Cultureel evenement, festival

Vergelijking met deelname van alle
Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Deelnamepercentage
8%
20%
14%
26%

Hobbymatige activiteiten zijn cursief weergegeven

Index

Aantal keren per
jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Frequentie

107
99
92
90

58,4
2,0
2,7
2,7

17%

85

3,2

16%
34%
18%
9%
10%

85
81
73
72
67

3,0
5,2
3,3
2,0
2,8

Welke cultuurbeleving zoekt rustig groen?
De groene cultuurbezoeker kenmerkt zich door eenvoud. Wanneer ze
culturele activiteiten ondernemen mag dat op een ingetogen manier. Ze
vermijden liever de drukte en houden niet van te veel spektakel en ´gedoe´.
Zij hechten aan het gewone of het herkenbare, dus de bekende artiesten en
traditionele voorstellingen of exposities. Ook de prijs is voor deze groep van
belang. Ze hebben specifiek interesse in hun eigen omgeving (de
streekcultuur in de vorm van kerken, dorpen, monumenten). Ze vinden het
leuk om meer te weten te komen. Rustig groen hecht waarde aan nostalgie
en historische elementen.
De horeca en catering hoeft voor de groene groep helemaal niet zo
bijzonder te zijn. Een gewoon vertrouwd kopje koffie en herkenbare
gerechten waardeert deze cultuurbezoeker.

Welk cultureel aanbod past bij rustig groen?
De rustig groene leefstijlconsument onderneemt relatief minder activiteiten dan
de gemiddelde Nederlander. Cultuur is echter wel een thema dat de interesse
heeft van deze groep.
In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.
Eén voorbeeld: een bezoek aan een galerie of
atelier wordt door 6% van de mensen met een
groene leefstijl ondernomen, dit is net iets
meer dan landelijk gemiddeld (index net
boven 100). Gemiddeld bezoeken mensen met
een groene leefstijl 2,8 keer per jaar galerie of
atelier.

De meest ondernomen culturele activiteiten
door de groene leefstijl zijn bioscoopbezoek,
bezoek aan museum, aan een
muziekevenement of festival en aan een
monument of bezienswaardigheid.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Aantal keren per
jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Vergelijking met deelname van alle
Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Culturele activiteit
Zelf fotograferen of filmen (niet vakantie)
Galerie of atelier
Zelf tekenen, beeldhouwen etc.
Museum
Monument of bezienswaardigheid (kasteel,
kerken, etc.)
Cultureel evenement, festival
Musical
Cabaretvoorstelling
Concert (pop, jazz, blues, rock)
Bioscoop of filmhuis
Toneelvoorstelling
Muziekevenement, festival

Deelnamepercentage
14%
6%
7%
24%

Hobbymatige activiteiten zijn cursief weergegeven

Index

Frequentie

113
107
105
99

26,2
2,8
42,8
3,9

19%

99

4,1

14%
18%
14%
16%
33%
10%
21%

94
91
90
84
78
77
75

2,1
1,8
2,2
4,4
4,5
2,0
2,6

Welke cultuurbeleving zoekt ingetogen aqua?
De aqua consument wil graag nieuwe dingen zien, genieten van cultuur en
historie en zich verdiepen in andere culturen en gewoontes. De aqua
cultuurbezoeker is rustig en geïnteresseerd en wil graag het verhaal van
een plek, streek of product weten.
Ingetogen aqua is op zoek naar inspiratie en wil graag betrokken zijn bij de
maatschappij. Zij bezoeken graag interessante, nog niet door hen ontdekte
plekken. De groep wil graag op een comfortabele manier genieten. Zij
houden van een authentieke sfeer en van details, en het liefst
gepresenteerd op een eigentijdsere manier.
In de horeca en cateringvoorzieningen stelt de aqua bezoeker prijs op
voedsel uit de streek en verantwoord gemaakte producten, zoals
biologische producten.

Welk cultureel aanbod past bij ingetogen aqua?
In vele aspecten is de aqua recreant een echte cultuurliefhebber. De deelname
aan culturele activiteiten is relatief hoog.
Aantal keren per
Vergelijking met deelname van alle
In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Culturele activiteit

Klassiek concert, opera, operette
Galerie of atelier
Eén voorbeeld: een bezoek aan een klassiek
concert, opera of operette wordt door 12% van Zelf tekenen, schilderen, beeldhouwen,
etc.
de mensen met een aqua leefstijl ondernomen, Toneelvoorstelling
dit is veel meer dan landelijk gemiddeld (hoge Museum
Oudheidkundige/archeologische objecten
index). Gemiddeld bezoeken deze aqua
(opgravingen, grafheuvels etc.)
bezoekers ruim 3 keer per jaar een klassiek
Ballet, dansvoorstelling
concert op opera.
Monument of bezienswaardigheid
(kasteel, kerken, etc.)
De meest ondernomen culturele activiteiten
Bespelen van muziekinstrument
Zelf fotograferen of filmen
door de aqua leefstijl zijn bioscoopbezoek,
Cultureel evenement, festival
bezoek aan muziekevenement en bezoek aan
Muziekevenement, festival
een museum of aan een
Cabaretvoorstelling
monument/bezienswaardigheid. Bij een groot Concert (pop, jazz, blues, rock)
Musical
aantal culturele activiteiten is de deelname
door aqua hoger dan het landelijk gemiddelde. Bioscoop of filmhuis

Deelnamepercentage
12%
9%

Hobbymatige activiteiten zijn cursief weergegeven

Index

jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Frequentie

185
156

3,1
3,0

8%

132

33,2

17%
32%

131
129

2,6
3,7

7%

129

2,8

6%

128

2,8

24%

123

4,9

8%
13%
16%
30%
16%
19%
20%
40%

115
109
107
105
103
100
99
96

100,1
32,5
3,8
2,8
3,1
3,1
2,1
5,8

Welke cultuurbeleving zoekt stijlvol en luxe blauw?
De stijlvol en luxe blauwe leefstijlconsument gaat graag op stap om
culturele attracties en evenementen te bezoeken. Een ‘uitje’ mag luxe zijn
en de blauwe consument wil lekker verwend worden. Goede faciliteiten
en service zijn daarom van groot belang.
Blauw hecht aan succes in het leven en houdt van culturele activiteiten die
hun status verhogen. Een speciaal VIP-arrangement, met exclusieve
toegang tot delen van een museum of festival, spreekt hen aan.
Stijlvol en luxe blauw heeft specifiek interesse in muziekfestivals, dat hoeft
niet grootschalig te zijn en mag muziek zijn met een zeker cultureel
gehalte (bijv. jazz). Ze vinden het leuk om meer van de voorstelling of de
expositie te weten te komen, omdat dit bijdraagt aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Zien en gezien worden speelt een rol, het betrekken van het
vrienden of zakelijke netwerk doet blauw graag.
Goede en culinaire horeca en catering met bijzondere gerechten draagt
voor de blauwe leefstijl bij aan het gevoel van exclusiviteit.

Welk cultureel aanbod past bij stijlvol en luxe blauw?
De stijlvol en luxe blauwe leefstijlconsument is redelijk ondernemend en is zeer
geïnteresseerd in cultuur. Zij ondernemen veel culturele activiteiten.
In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.
Eén voorbeeld: een bezoek aan een concert
(pop, jazz, blues, rock) wordt door 23% van
de mensen met een blauwe leefstijl
ondernomen. Dit is duidelijk meer dan
landelijk gemiddeld (index boven de 100).
Gemiddeld bezoeken deze blauwe bezoekers
3,3 keer per jaar concert.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Vergelijking met deelname van alle
Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Culturele activiteit

Zelf fotograferen of filmen
Concert (pop, jazz, blues, rock)
Muziekevenement, festival
Cabaretvoorstelling
Bioscoop of filmhuis
Ballet of dansvoorstelling
Cultureel evenement, festival
Oudheidkundige/archeologische objecten
(opgravingen, grafheuvels etc.)
De meest ondernomen culturele activiteiten Toneelvoorstelling
door de blauwe leefstijl zijn bioscoopbezoek, Galerie of atelier
Museum
bezoek aan muziekevenement, bezoek aan
Musical
concert (pop, jazz, blues, rock) en bezoek
Monument of bezienswaardigheid (kasteel,
aan museum. Bij een groot aantal culturele
kerken, etc.)

activiteiten is de deelname door de blauwe
leefstijl hoger dan het landelijk gemiddelde.

Deelnamepercentage
16%
23%
34%
18%
45%
5%
16%

Hobbymatige activiteiten zijn cursief weergegeven

Aantal keren per
jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Index Frequentie
135
121
117
115
109
107
106

3,3
2,8
6,2
2,1

6%

104

2,4

13%
6%
23%
19%

102
102
95
95

2,6
2,9
3,8
1,9

16%

81

3,5

Welke cultuurbeleving zoekt ondernemend paars?
De paarse cultuurbezoeker is op zoek naar vernieuwende, verrassende en
inspirerende culturele ervaringen. De paarse consument is geïnteresseerd, en
benieuwd naar andere gewoontes en culturen. De paarse groep is in vele
opzichten de ‘voorloper’, die graag meedoen met hippe en trendy activiteiten.
Een eigentijdse, moderne inrichting is voor deze groep dan ook van belang.

De paarse consument is gericht op het individu, dus voor een culturele
voorziening betekent dat een individuele beleving een extra aantrekkingskracht
op deze doelgroep heeft.
Als de paarse recreant een dagje of avondje op pad gaat, wil zij graag lekker actief
bezig zijn en cultuur en historie opsnuiven. Voor paars mag een voorziening
‘anders dan anders’ zijn, maar de groep wil wel graag op een comfortabele
manier genieten.
Voor de horeca en catering stelt de paarse consument prijs op bijzondere,
eigentijdse en hippe voorzieningen en gerechten, die op dat moment trendy zijn.

Welk cultureel aanbod past bij ondernemend paars?
Voor de paarse consument is cultuur een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding.
De deelname is voor veel culturele activiteiten de hoogste van alle leefstijlen.
In de tabel hiernaast zijn de deelname, het
bijbehorend indexcijfer t.o.v. de landelijke
deelname en het jaarlijks aantal bezoeken
(frequentie) voor deze leefstijl weergegeven.

Percentage van
deze groep dat die
activiteit
onderneemt

Vergelijking met deelname van alle
Nederlanders. Indexcijfers 100 is een
gelijke deelname, daaronder een lagere
deelname, daarboven een hogere

Culturele activiteit

Eén voorbeeld: een bezoek aan een
oudheidkundig of archeologisch object wordt Oudheidkundige/archeologische objecten
(opgravingen, grafheuvels etc.)
door 10% van de mensen met een paars
Klassiek concert, opera, operette
leefstijl ondernomen. Dit is veel meer dan
Ballet/dansvoorstelling
landelijk gemiddeld (index ruim boven de 100). Galerie of atelier
Gemiddeld bezoeken de paarse bezoekers zo’n Monument of bezienswaardigheid (kasteel,
kerken, etc.)
3 keer per jaar een oudheidkundig of
Zelf fotograferen of filmen (niet vakantie)
archeologisch object.
Museum
De meest ondernomen culturele activiteiten
door de paarse leefstijl zijn bioscoop- en
filmhuisbezoek, bezoek aan een museum en
bezoek aan een muziekevenement. Bij een
groot aantal culturele activiteiten is de
deelname door de paarse leefstijl hoger dan
het landelijk gemiddelde.

Cabaretvoorstelling
Cultureel evenement, festival
Bioscoop of filmhuis
Concert (pop, jazz, blues, rock)
Toneelvoorstelling
Bespelen van muziekinstrument
Muziekevenement, festival
Musical

Deelnamepercentage

Aantal keren per
jaar dat deze groep
de activiteit
gemiddeld
onderneemt

Index Frequentie

10%

189

3,0

10%
7%
8%

155
154
149

4,9
2,3
3,1

27%

138

3,7

17%
34%
21%
20%
53%
24%
15%
7%
30%
17%

138
137
136
131
127
126
117
109
106
85

19,4
4,5
2,9
3,0
6,8
3,5
3,1
63,9
4,3
2,0

Een nieuwe doelgroep aantrekken?
Het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor uw culturele instelling is doorgaans het
meest succesvol door u te richten op een leefstijl die overeenkomsten vertoont met de
huidige doelgroep(en). De cultuurbeleving van de nieuwe doelgroep zal dan deels
aansluiten bij die van de bestaande doelgroep.
Zo kan een instelling die nu aantrekkelijk is voor ingetogen aqua proberen ook de
doelgroep creatief en inspirerend rood aan te trekken. Beide houden leefstijlen houden
van eigentijdse en moderne kunst en van bijzondere en duurzame horeca.
In onderstaande tabel zijn de kansrijke nieuwe doelgroepen aangegeven
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

Stap 4: Promotie/communicatie
Hoe kan ik mijn doelgroepen het beste bereiken
en aanspreken?
De volgende sheets geven per leefstijl meer informatie over de manier van
communiceren met deze doelgroep. De sheets gaan in op vragen als: Welke
media gebruiken de doelgroepen en met welke tone of voice zijn zij het beste te
bereiken? En waar wonen mijn doelgroepen?

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt creatief en inspirerend rood aan?
De rode doelgroep laat zich graag aanspreken met ‘jij’. In de communicatie is het
belangrijk de beleving en niet zozeer de kosten te benadrukken.

De rode consument voelt zich aangetrokken tot een bijzondere beleving, anders
dan anders, ‘alternatief’. In de communicatie dient het bijzondere, het nietalledaagse, van de instelling te worden benadrukt.
Rood is een eigenwijze consument, die het liefst zijn/haar eigen gang gaat. Het
maken van eigen keuzes, op het individu ingestoken, is voor de rode doelgroep
dan ook van belang. Rood maakt veel gebruik van vernieuwende social media,
zeker de media die op dat moment nog niet door de massa gebruikt worden.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met creatief en inspirerend rood?
Do’s
Aanbod van culturele instelling
Wat spreekt aan
Een bijzondere, prikkelende ervaring (experience), uitdagend,
spektakel, vrijheid, expressie, uniciteit, verrassing en inspiratie,
origineel, onontdekte plekken, nieuwe dingen zien en meemaken
Advertentie
Manier van
Eigentijds vlot, eigenzinnig, anders dan anders (voor ingewijden)
aanspreken
Uitstraling
Dynamisch, apart, voor ingewijden, voor mensen die eigen keuzes
maken
Plaatsing in krant
De Volkskrant, gratis dagbladen
Plaatsing op radio
Radio 1,2, 3-FM
Plaatsing op tv
rond serieuze talkshows, documentaires, wetenschappelijke
programma’s
Social Media
Facebook, Twitter
Website
Sfeer
Prikkelend, uitdagend, trendy, wow-factor, authentiek, helemaal
anders (aparte bijzondere website)
Focus
Op beleving en bijzondere aspecten van inrichting en activiteiten,
maak gebruik van social media
Brochure
Uitstraling
Trendy, prikkelend, wow-factor, anders dan anders
Aandachtspunt
Meer experimentele lay-out (bv collagevorm)
inhoud

Don’ts
Grootschaligheid, kinderrijk, veilig en
vertrouwd

Serieus, ongecompliceerd, klare taal,
gewoon
Strak, rustig, veel tekst
Regionaal dagblad
Radio 10 Gold, Hollandse hits zender
rond populair vermaak
Rust, vertrouwde omgeving
Kosten

Huiselijk, klassiek
-

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met creatief en inspirerend rood?
Tijdens het bezoek
Do’s

Don’ts

Bejegening
Aankomst

Joviaal, tips bezoek “verborgen” bijzondere plekjes /
voorstellingen

Tijdens verblijf

Af en toe checken of alles naar wens is

Bij afscheid

Vooral ook wijzen op (vergelijkbare) partners

Veel proberen te betrekken bij
activiteiten
Proberen te binden voor herhaalbezoek

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met creatief en inspirerend rood?
Na het bezoek, aftersales

Behoud
Bij/net na afscheid

Loyalty
Type programma

Intensiviteit
Kanaal
Info

Tone of voice

Do’s

Don’ts

Ludiek aandenken, gericht op bijvoorbeeld
cultuurvoorzieningen in omgeving (The cool guide
to…)

Richten op gezinssituatie of
kortingen

"horizonverbredingsprogramma" (met bijvoorbeeld
mogelijkheden tot verdieping, opdoen van nieuwe
ervaringen, expressie, persoonlijke ontwikkeling
en/of bereiken van prestaties), ‘tell a friend’
programmma (maak gebruik van social media)

"spaar/voordeelprogramma"

1 keer per jaar
mail
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
Inspirator, what’s hot

Meerdere keren
Nadruk op faciliteiten voorziening
(tenzij bijzonder)

Wat is het mediagebruik van creatief en
inspirerend rood?

Buitenlandse
zenders

Social media:
Gebruiken
vaker dan
gemiddeld:
Hebben relatief vaker een Smartphone of een iPad

Kranten:

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt uitbundig geel aan?
De gele groep laat zich graag aanspreken met ´jij´. De ´tone of voice´ voor
geel moet gezellig en enthousiasmerend zijn. Het taalgebruik mag
informeel en lekker spontaan zijn.
Voor geel hoeft in de communicatie de nadruk wat minder op de kosten te
liggen, maar meer op de beleving (het verhaal). Die moet enthousiast en
eigentijds zijn en mag voor een gedeelte ook wel verrassen.
Voor de gele groep is kindvriendelijkheid in de uitstraling en communicatie
belangrijk.

De gele leefstijl is erg actief via sociale media, vooral Facebook en Twitter.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met uitbundig geel?
Do’s
Aanbod van culturele instelling
Wat spreekt aan
voor het hele gezin wat wils, veel faciliteiten,
kindvriendelijkheid, alles er op en er aan, goede
kwaliteit en variatie, amusement
Advertentie
Manier van aanspreken
enthousiast, uitbundig, informeel
Uitstraling
spannend, speels, helder, duidelijk aanbod
Plaatsing in krant
Metro, Spits, regionaal dagblad, Telegraaf
Plaatsing op radio
538, Q-music, 3-FM, Veronica
Plaatsing op tv
rond films, comedies, cabaret, talkshows,
huis/tuin/interieur
Social media
Facebook, LinkedIn, Twitter
Website
Sfeer
eigentijds
Focus
veel aandacht voor faciliteiten/activiteiten voor hele
gezin, acties/aanbiedingen, foto's van faciliteiten
Brochure
Uitstraling
Aandachtspunt inhoud

glossy
grote (panoramische) foto's, achtergrondinformatie
over voorziening zoveel mogelijk op 1 pagina

Don’ts
Kleinschaligheid, rust, privacy,
traditioneel

serieus, zakelijk
strak, rustig, veel tekst
Volkskrant, Trouw, NRC
radio 1, 2, 4
rond actualiteiten, financiële
zakelijke programma's

rust, vertrouwde omgeving

klassiek

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met uitbundig geel?
Tijdens het bezoek
Do’s

Don’ts

Aankomst

uitgebreid welkomstpraatje, wegwijs maken
faciliteiten, oog voor gezin

bedeesd, teruggetrokken of
zakelijk

Tijdens verblijf

kinderen (basis en middelbare school)
entertainment bieden

zoveel mogelijk met rust laten

Bij afscheid

warmte, waardering uitspreken

afstand houden

Bejegening

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met uitbundig geel?
Na het bezoek, aftersales
Do’s
Behoud
Bij/net na afscheid

Loyalty
Type programma
Intensiviteit
Kanaal
Info

Tone of voice

Don’ts

Postkaartje naar huisadres sturen met
inlogcode, "vrienden van" op de website
"vrienden van"
minimaal 2 keer per jaar een bericht
mail, nieuwsbrief
leuke weetjes over eventuele nieuwe
gezinsvriendelijke acties, verwijzen naar
verhaaltjes bezoekers op site
vriendschappelijk

minder dan 2 keer per jaar

Wat is het mediagebruik van uitbundig geel?

Social media:
Gebruiken
vaker dan
gemiddeld:
Hebben relatief vaker een Smartphone of een iPad

Kranten:

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt gezellig lime aan?
De lime leefstijl houdt van laagdrempeligheid. Ze worden graag
aangesproken met ´jij´, en houden van familiair en informeel taalgebruik.
De lime groep vindt het belangrijk om te weten waarvoor ze betaalt, en
eventuele extra´s dus ook duidelijk vermeld te zien staan. Een
kindvriendelijke aankleding en uitstraling is voor deze groep erg belangrijk.
Een website moet overzichtelijk zijn, maar mag veel verhaaltjes en foto´s
laten zien om de groep te enthousiasmeren.
De lime groep houdt van aanbiedingen en voordeelcoupons.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met gezellig lime?
Aanbod
Wat spreekt aan
Advertentie
Manier van
aanspreken
Uitstraling
Plaatsing in krant
Plaatsing op radio
Plaatsing op tv
Website
Sfeer
Focus

Brochure
Uitstraling
Aandachtspunt
inhoud

Do’s

Don’ts

Even weg met het gezin, ontspanning, doen waar je zin in
hebt, voor elk wat wils, veel faciliteiten, kindvriendelijkheid

Op stand genieten,
kleinschaligheid

Alledaags, tikkeltje enthousiast, niet te hoogdravend

Te uitbundig, stijlvol of formeel

Gezelligheid, rust, vrij zijn, tijd voor gezin, familie, vrienden
Regionaal dagblad
Luistert minder vaak naar de radio dan andere segmenten
rond huis/tuin/interieur, soaps, reality

Volkskrant, Trouw, NRC
Op radio adverteren
Documentaires,wetenschappelijke
programma’s

Ouderwetse gezelligheid, doe maar gewoon
Aandacht voor faciliteiten, betaalbaarheid voor beperkt
budget, aanbiedingen en last minutes, voordeelcoupons
e.d.

Eigenzinnig, avontuur en luxe

Gezellig en informatief
Plattegronden van voorziening, speciale aandacht voor
faciliteiten

Hip, avontuurlijk

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met gezellig lime?
Tijdens het bezoek
Do’s

Don’ts

Bejegening
Aankomst
Tijdens verblijf

Bij afscheid

Praatje maken, wegwijs maken, oog voor
kortingen
Tonen dat veiligheid goed geregeld is, zichtbare
medewerkers
Waardering uitspreken ook in daad:
couponsysteem

Helemaal afwezig zijn

afstand houden

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met gezellig lime?
Na het bezoek, aftersales
Do’s
Behoud
Bij/net na afscheid
Loyalty
Type programma
Intensiviteit
Kanaal
Info

Tone of voice

Don’ts

Overhandigen spaarkaarten of couponacties, met
de eerste stempels of bonnen reeds opgespaard

"spaar/voordeelprogramma"
Minimaal 2 keer per jaar een bericht
mail, nieuwsbrief
Op de hoogte houden van kortingsacties, mogelijk
ook in combinatie met aanbieders van
commerciële artikelen
Goede kennis

minder dan 2 keer per jaar

Wat is het mediagebruik van gezellig lime?

regionale omroep

Social media:
Gebruiken
vaker dan
gemiddeld:

Kranten:

regionale kranten

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt rustig groen aan?
De rustig groene leefstijl wordt graag aangesproken met ´u´.
Zij houdt van begrijpelijke taal, het liefst geen Engelse termen, maar
gewoon Nederlands, zonder gebruik van superlatieven. De groene groep
vindt een scherpe prijsstelling belangrijk en wil ook graag weten waarvoor
ze moet betalen en wat is inbegrepen in de prijs.
Promotiematerialen, zoals een website, mogen rustig en informatief zijn.
De navigatie mag daarbij relatief eenvoudig zijn.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met rustig groen?
Aanbod
Wat spreekt aan
Advertentie
Manier van
aanspreken
Uitstraling
Plaatsing in krant
Plaatsing op radio

Plaatsing op tv
Social media
Website
Sfeer
Focus
Brochure
Uitstraling
Aandachtspunt
inhoud

Do’s

Don’ts

Rust, privacy, veilig en vertrouwd, eventuele keurmerken
(vertrouwdheid) van de organisatie, propere uitstraling

Grootschaligheid, kinderrijk

Serieus, ongecompliceerd, klare taal

Jargon, Engelse termen

Gewoon, herkenbaar, vertrouwd, gewoon Nederlands
Telegraaf
Radio 1, regionale zender

Metro, Spits
538, Q-music, 3-FM, Veronica

Geen duidelijke voorkeuren, geen fervente tv kijker
Facebook, LinkedIn, Twitter
Rust, vertrouwde omgeving, overzichtelijke weergave van
informatie, geen technische trucs op de website
Aandacht voor kleinschaligheid, eventuele keurmerken
(vertrouwdheid) van de voorziening
Huiselijk, informatief
plattegrond, lezer bij de hand nemen, rustige lay-out

Via tv adverteren

Groots familiegebeuren

Druk, experimenteel

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met rustig groen?
Tijdens het bezoek
Do’s

Don’ts

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

Bejegening

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met rustig groen?
Na het bezoek, aftersales
Do’s
Behoud
Bij/net na afscheid
Loyalty
Type programma
Intensiviteit
Kanaal
Info
Tone of voice

Don’ts

Klein aandenken meegeven aan de fijne sfeer van de
voorziening wat zij thuis kunnen etaleren
"affiniteitsprogramma" (met mogelijkheid tot langdurige
binding, denk aan klantenkaart of loyaliteitsprogramma)
2 keer per jaar
postkaart
Informeer ze over rustige bezoekmomenten
Gids (rustig groen wil graag begeleid worden in het hoe of
wat)

"horizonverbredingsprogramma"
Meer dan 2 keer per jaar

Wat is het mediagebruik van rustig groen?

regionale omroep

Social media:
Gebruiken social media niet
opvallend vaker dan
gemiddeld

Kranten:

regionale kranten

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt ingetogen aqua aan?
De aqua leefstijl wil graag aangesproken worden met ´u´.
Omdat de groep geïnteresseerd is in de achtergronden, stelt zij prijs op
uitgebreide achtergrondinformatie, waar beste enige verdieping in mag
zitten.

Qua communicatievoorkeuren lijkt de aqua doelgroep in veel aspecten op
de groene doelgroep (rust, authenciteit en overzichtelijkheid), maar voor
de aqua doelgroep mag het wel wat eigentijdser, wat luxer en stijlvoller en
meer gericht op vernieuwing en ontdekking.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met ingetogen aqua?
Aanbod
Wat spreekt aan
Advertentie
Manier van aanspreken
Uitstraling
Plaatsing in krant
Plaatsing op radio
Plaatsing op tv
Website
Sfeer
Focus

Brochure
Uitstraling
Aandachtspunt inhoud

Do’s

Don’ts

genieten, rust, ruimte, uitje, duurzaamheid,
kleinschaligheid, verdieping, inspiratie

Grootschaligheid op
entertainment gericht

Ingetogen, informerend en inspirerend
Cultureel verantwoord, gericht op ontdekking
Volkskrant, Trouw, NRC
Radio 4, klassieke zender
rond journaal, actualiteiten, documentaires

Eigentijds, vlot, populair

Rust, klassiek
Aandacht op de website voor de kleinschaligheid
(van bijvoorbeeld zalen), duurzaamheid en
inspirerende locatie (bijv. monumentale setting) van
de voorziening (indien natuurlijk van toepassing)

Uitbundig
Acties / aanbiedingen,
grootschaligheid

Klassiek, royaal
Informatie to the point, volledig maar niet te veel
tekst

Glossy, gezellig

Regionaal dagblad, Telegraaf
538, Q-music, 3-FM, Veronica
Rond populair vermaak

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met ingetogen aqua?
Tijdens het bezoek
Do’s

Don’ts

Aankomst

Rustig, attent, informatief

Uitgebreid uitbundig
welkomstpraatje

Tijdens verblijf

Af en toe toetsend of dienstverlening gewenst
is

Er van uitgaan dat alles naar
wens is

Bij afscheid

Wijzen op komende culturele activiteiten

Alleen maar wijzen op
kwaliteiten van de
voorziening zelf

Bejegening

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met ingetogen aqua?
Na het bezoek, aftersales

Behoud
Bij/net na afscheid
Loyalty
Type programma

Intensiviteit
Kanaal
Info
Tone of voice

Do’s

Don’ts

Cultuurgids toesturen met programma voor het
komend jaar

Richten op gezinsituatie of
kortingen

"attenderingsprogramma” (attendeer ingetogen "spaar/voordeelprogramma"
aqua op nieuwe vergelijkbare producten /
voorstellingen)
4 keer per jaar
Maar 1 keer per jaar
mail, VVV
Attenderen op nieuwe culturele activiteiten
Nadruk op faciliteiten
Scout (speel de verkenner voor ingetogen aqua
die ze op de hoogte brengt van nieuwe
activiteiten)

Wat is het mediagebruik van ingetogen aqua?

Social media:
Gebruiken
vaker dan
gemiddeld:

Kranten: regionale kranten

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt stijlvol en luxe blauw aan?
De blauwe leefstijl wil graag met ‘u’ worden aangesproken. Communicatie
zoals de website dient informatief te zijn, wat ingetogen en aandacht te
geven aan luxe en ontdekking.
De aandacht in de communicatie dient uit te gaan naar bijzondere
elementen, zoals de hoogwaardige (luxe) inrichting en kwalitatief goede
faciliteiten van de culturele voorziening.
De blauwe doelgroep houdt van bourgondisch genieten en vindt details
voor de ‘kenners’ interessant.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met stijlvol en luxe blauw?
Do’s

Don’ts

hartstocht, passie, kwalitatief goede faciliteiten, laten verwennen/verzorgd
worden, stijlvol ontspannen in luxere omgeving, exclusief genieten

Grootschaligheid/massa
, kinderrijk

Advertentie
Manier van
aanspreken
Uitstraling
Plaatsing in krant

formeel (“u”), ingetogen informeren en inspireren, gericht op interesses en
‘ontdekking’
voor ingewijden, gericht op luxe en ontdekking
Het Financieele dagblad, NRC, Algemeen Dagblad, Volkskrant

Regionaal dagblad

Plaatsing op radio

Radio 1,2, 3-FM, Business News Radio

Plaatsing op tv

rond serieuze talkshows, documentaires, wetenschappelijke programma’s

Social Media
Website
Sfeer

Facebook, LinkedIn

Aanbod
Wat spreekt aan

Focus

Brochure
Uitstraling
Aandachtspunt
inhoud

Aandacht voor luxe, zorgvuldig opgebouwd en bijgehouden website, meer
ingetogen informeren dan uitbundig
Aandacht voor bijzondere aspecten, de hoogwaardige (luxe) inrichting en
kwalitatief goede faciliteiten van de voorziening, tijdelijke evenementen (voor
gelijkgestemden)
Luxe, klassiek
Informatief, to-the-point, gericht op luxe en comfort (qua faciliteiten of
pakketten)

Radio 10 Gold,
Hollandse hits zender
rond populair vermaak

Massa

Huiselijk

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met stijlvol en luxe blauw?
Tijdens het bezoek
Do’s

Don’ts

Bejegening
Aankomst

Formeel, informatief

Tijdens verblijf

Af en toe checken of alles naar wens is

Veel proberen te
betrekken bij activiteiten

Bij afscheid

Vooral ook wijzen op andere (vergelijkbare) partners

Proberen te binden voor
herhaalbezoek

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met stijlvol en luxe blauw?
Na het bezoek, aftersales
Behoud
Bij/net na afscheid

Loyalty
Type programma

Intensiviteit
Kanaal
Info

Tone of voice

Do’s

Don’ts

Ludiek aandenken, gericht op bijvoorbeeld shopping in
stad dichtbij of andere cultuurvoorzieningen in
omgeving

Richten op gezinssituatie
of kortingen

"horizonverbredingsprogramma" (met persoonlijke
"spaar/voordeel
ontwikkelingsmogelijkheden en/of
programma"
prestatiemogelijkheden)
1 keer per jaar
Meerdere keren
mail
Wijzen op andere aanbieders of andere locaties van
dezelfde aanbieder die voldoen aan een exclusief verblijf
of wijzen op tijdelijke evenementen voor
‘gelijkgestemden’, ‘tips van kenners’
Inspirator, what’s hot

Wat is het mediagebruik van stijlvol en luxe blauw?

Social media:
Gebruiken
vaker dan
gemiddeld:
Hebben relatief vaker een Smartphone of een iPad

Kranten:

Welke wijze van communicatie en presentatie
spreekt ondernemend paars aan?
De paarse groep wil graag geïnformeerd en geïnspireerd worden, maar
wel op een eigentijdse manier, met gebruik van moderne technische
middelen. Nieuwe apps of layars voor de eigen mobiel of tablet zullen
zeker door de paarse consument worden verkend, maar ook andere
moderne toepassingen (bijv. touch screens) worden door de paarse
consument gewaardeerd.
De aandacht in de communicatie moet liggen op de bijzondere beleving in
combinatie met de kwaliteit en het comfort.
De paarse doelgroep houdt van vernieuwing, zodat hij of zij telkens
opnieuw verrast wordt. Een regelmatige vernieuwing van bijvoorbeeld de
programmering kan de aandacht van deze doelgroep trekken.

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met ondernemend paars?
Aanbod
Wat spreekt aan

Advertentie
Manier van aanspreken
Uitstraling

Plaatsing in krant
Plaatsing op radio
Plaatsing op tv
Social Media
Website
Sfeer
Focus
Brochure
Uitstraling

Do’s

Don’ts

Een bijzondere, prikkelende ervaring, vrijheid,
verdieping, hip, anders dan anders, avontuurlijk

Grootschaligheid, kinderrijk,
veilig en vertrouwd

Eigentijds, vlot, trendy/populair, aanspreken met
‘jij’
Dynamisch, apart, voor mensen die eigen keuzes
maken
Het Financieele dagblad, NRC, Volkskrant, Trouw,
Spits
Radio 1,2, 3-FM, Business News Radio

Serieus, ongecompliceerd, klare
taal, gewoon
Strak, rustig, veel tekst

rond serieuze talkshows, documentaires,
wetenschappelijke programma’s
LinkedIn, Twitter

Regionaal dagblad
Radio 10 Gold, Hollandse hits
zender
rond populair vermaak

Eigentijds, avontuurlijk
Bijzondere aspecten van inrichting en
activiteiten, maak gebruik van social media

Rust, vertrouwde omgeving
Kosten

Hip, avontuurlijk, bijzonder

Huiselijk, klassiek

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met ondernemend paars?
Tijdens het bezoek
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 partners in de keten

Proberen te binden voor
herhaalbezoek

Waar moet u rekening mee houden in de
communicatie met ondernemend paars?
Na het bezoek, aftersales
Behoud
Bij/net na afscheid

Loyalty
Type programma

Intensiviteit
Kanaal
Info

Tone of voice

Do’s

Don’ts

Ludiek aandenken, gericht op bijvoorbeeld
shopping in stad dichtbij of andere
cultuurvoorzieningen in omgeving

Richten op gezinssituatie of
kortingen

"horizonverbredingsprogramma" (met
bijvoorbeeld mogelijkheden voor verdieping,
persoonlijke ontwikkeling en/of bereiken van
prestaties)
1 keer per jaar
mail
Wijzen op andere aanbieders in een eventuele
keten, of andere locaties van dezelfde aanbieder
die voldoen aan een hang naar een avontuurlijke,
hippe en anders dan anders omgeving
Inspirator, what’s hot

"spaar/voordeelprogramma"

Meerdere keren
Nadruk op faciliteiten
voorziening

Wat is het mediagebruik van ondernemend paars?

Social media:
Gebruiken
vaker dan
gemiddeld:
Hebben relatief vaker een Smartphone of een iPad

Kranten:

Waar woont uw doelgroep?
De provincie Noord-Holland heeft
leefstijlkaarten ter beschikking. Hierop
is te zien wat de meest voorkomende
leefstijlkleur in een gemeente, wijk of
buurt is.
Hiernaast is een voorbeeld gegeven
van een leefstijlkaart van de hele
provincie Noord-Holland met inzetten
van vier gemeenten.
De provincie heeft de leefstijlkaarten
en leefstijlverdelingen per gemeente
beschikbaar.

U kunt deze kaarten en achterliggende
gegevens vinden op www.noordholland.nl/leefstijl

Stap 5: Samenwerking en arrangementen
Met welke organisaties kan ik het beste samenwerken
en bijvoorbeeld samen een arrangement ontwikkelen?
De volgende pagina’s geven informatie over de belevingen die de leefstijlen zoeken in hun vrije tijd
buiten het culturele domein. Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen met welk type
organisaties u zou kunnen samenwerken. U kunt bijvoorbeeld samenwerken met:
• Andere culturele instellingen
• Logiesaccommodaties, zoals hotels, b&b, campings, bungalowparken etc.
• Horeca gelegenheden, zoals restaurants, cafés, lunchrooms etc.
U kunt het beste samenwerken met organisaties die aantrekkelijk zijn voor dezelfde leefstijlen
(doelgroepen) als uw eigen instelling, omdat u een vergelijkbare beleving aanbiedt.
Voor samenwerking met culturele instellingen kunt u aan de aan de hand van stap 3 op zoek gaan naar
mogelijke samenwerkingspartners. Let op: de beleving die de samenwerkingspartner aanbiedt is
daarbij bepalend! Zo is het bezoeken van een bioscoop voor iedere leefstijl een belangrijke activiteit.
De beleving verschilt echter per leefstijl!
Op de hierna volgende pagina’s vindt u meer informatie over logiesaccommodaties en horeca. Dit is
geordend per leefstijl, zodat u inspiratie op kunt doen voor samenwerking met dit type bedrijven.

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 creatief en inspirerend
rood in de horeca?
De rode consument houdt van ‘anders dan anders’, creatief, en
het mag eventueel ook wat eenvoudiger (back-to-basic) zijn. Een
kunstzinnige inrichting wordt bijvoorbeeld gewaardeerd. Vrijheid
en inspiratie zijn belangrijke waarden voor de rode doelgroep. De
rode gast wil graag nieuwe dingen zien en meemaken en graag
iets leren. Zij bezoeken graag nog niet ontdekte horecaplekjes.
Qua assortiment stelt de rode toerist prijs op eigentijdse,
bijzondere dranken en gerechten, maar ook voedsel uit de streek
en gezonde en verantwoord gemaakte producten (zoals
biologische en fairtrade producten). Ook een eigen moestuin
wordt gewaardeerd. De bediening mag vlot, informeel en casual
gekleed zijn.

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 creatief en inspirerend
rood in de horeca?
De gele consument is op zoek naar sfeervol en eigentijds ingerichte
restaurants. De gasten komen voor gezelligheid en vermaak en (spontaan)
contact met anderen. Uit eten gaan is echt een ‘uitje’.
Wat betreft de kaart en de gerechten zijn gele consumenten op zoek naar
zintuigelijke prikkeling en verrassing. U kunt hierop bijvoorbeeld inspelen met
‘live cooking’, groepsgerechten (fondue, bbq, etc.) en een af en toe
wisselende kaart.
Toegankelijkheid van het personeel is erg belangrijk (bijvoorbeeld op de
knieën bij de kinderen de bestelling opnemen). Uitbundig geel houdt ervan
een praatje te maken en stelt aandacht voor de kinderen erg op prijs.

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 gezellig lime in de horeca?
Voor lime is het belangrijk om het gevoel te hebben er gewoon even
tussen uit te zijn, gezellig met het gezin, zonder sociale verplichtingen.
Lime is op zoek naar gezelligheid en vermaak. Het mag ´gezellig druk´
zijn. Ze vinden het erg belangrijk dat iedereen het naar hun zin heeft,
dus ook de kinderen moeten het leuk vinden. Het hoeft allemaal niet
zo heel bijzonder te zijn. Ook de betaalbaarheid van een etentje is van
belang voor de lime doelgroep. Buffetten en all you can eat-concepten
passen bij deze groep. Als lime een restaurant bezoekt, moet het
laagdrempelig zijn, vooral ook leuk voor de kinderen, niet te
ingewikkeld en te vermoeiend. Ze waarderen het als de bediening een
praatje maakt en oog heeft voor de kinderen en aanbiedingen. Het
assortiment mag herkenbaar, ´gewoon´ en vertrouwd zijn, zoals pizza,
patat en pannenkoeken.

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

Welke beleving zoekt rustig groen in de
horeca?
De groene consument geniet graag op een ingetogen manier. Uit eten gaan is
voor hen een bijzondere gelegenheid. Ze vermijden liever de drukte en
houden niet van te veel spektakel en ´gedoe´.
De groene leefstijlconsument kenmerkt zich door eenvoud. Zij hechten aan
het gewone of het herkenbare. Denk aan een huiskamersfeer, nostalgie en
historische elementen. Ze bevinden zich namelijk graag in een fijne,
vertrouwde omgeving.
Het assortiment hoeft niet bijzonder te zijn en het liefst niet te duur. Denk
bijvoorbeeld aan Nederlandse kost. Graag vrij grote porties en geen
kunstwerken. De bediening mag wat ouder zijn of zeer beleefd, als het maar
niet te uitbundig of joviaal is. Ze waarderen het als er tijd wordt genomen
voor ze. Tijdens de maaltijd genieten ze graag in alle rust.

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 ingetogen aqua in de
horeca?
De aqua consument is een horecagast, die graag het verhaal van de streek, de
locatie of het product wil weten. Uitleg over de filosofie van de kok of verhaal
achter de locatie of streek wordt dus gewaardeerd. Zij houden van een
authentieke sfeer, klassieke inrichting en muziek, kunst en cultuurhistorische
details. Qua assortiment stelt de aqua consument prijs op ambachtelijke
gerechten, maar ook voedsel uit de streek en verantwoord gemaakte
producten (bijv. biologische of fairtrade producten). Koken met de seizoenen
spreekt hen aan. Ook producten uit de eigen tuin of ‘vergeten’ groenten
worden gewaardeerd. De bediening mag wat ouder zijn of zeer beleefd.
Aandacht voor de gast, in de vorm van attent zijn en moeite doen, wordt
gewaardeerd, maar het hoeft niet te uitbundig of opdringerig.

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 stijlvol en luxe blauw in
de horeca?
De stijlvol en luxe blauwe consument gaat graag culinair tafelen. Dit ‘uitje’
mag luxe zijn en de blauwe consument wil lekker verwend worden. Dus goede
faciliteiten en een uitgebreide service zijn van groot belang. Denk
bijvoorbeeld aan speciale vip-arrangementen, private dining, een aparte
rooksalon voor sigaren, valet parking of andere parkeerservice. Ook een
modern-klassieke inrichting past bij hen. Blauw hecht aan succes in het leven
en houdt van activiteiten die hun status verhogen. Zien en gezien worden
speelt ook een rol en het betrekken van het vrienden of zakelijke netwerk
doet blauw graag. Gerechten die exclusief zijn of van Michelin-kwaliteit
worden erg gewaardeerd, net als bediening die de etiquette volgt of
suggesties van het huis. Blauwe gasten zijn vaak fijnproevers. Exclusieve
proeverijen onder leiding van een expert, speciale wijn- en spijsavonden of
kookworkshops worden gewaardeerd. De blauwe gast is een kritische gast.
Doe het goed of doe het niet.

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 ondernemend paars in de
horeca?
De paarse groep is in vele opzichten de ‘voorloper’, die graag meedoet met
hippe en trendy activiteiten. Een moderne, eigentijdse inrichting is voor
deze groep dan ook van belang, het liefst met ‘anders dan anders’
elementen en enige mate van comfort.
De paarse consument stelt prijs op een bijzonder en trendy concept of
assortiment, zoals gerechten inspelend op de gezondheidstrend. Hoge
kwaliteit staat voorop. Smaaksensaties of andere zintuigelijke prikkelingen
worden zeer gewaardeerd. Paars houdt namelijk van een bijzondere
beleving. Ook vinden ze het leuk om verrast te worden, denk aan
verrassingsmenu’s of gerechten. De bediening mag vlot, casual of stijlvol
gekleed zijn.

Tot slot: veel succes!
Wij hopen dat u met het gebruik van deze toolkit nieuwe inzichten heeft verkregen in de doelgroepen van
uw culturele instelling en dat het u extra inzichten heeft gegeven hoe hiermee aan de slag te gaan.
Op www.noord-holland.nl/leefstijl vindt u meer informatie over de leefstijlen en gegevens over de NoordHollandse situatie.

Mocht u extra ondersteuning nodig hebben bij het werken met de leefstijlen, op het gebied van
productontwikkeling, samenwerking of marketing, dan kunt u zich richten tot op dit onderwerp
gespecialiseerde bureaus, zoals het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, dat deze toolkit in opdracht van de
provincie Noord-Holland heeft ontwikkeld. Zij zijn bereikbaar via info@ruimteenvrijetijd.nl.
De website is www.ruimteenvrijetijd.nl
Meer informatie over de leefstijlsegmentatie in het algemeen is ook te vinden op
www.leisureleefstijlen.nl.
Wij wensen u veel succes toe!

