
WAT DE OUDERS ZEGGEN



Van Tik Tok (je weet wel, de nieuwe 
naam voor Musical.ly) en YouTube tot 
Snapchat en Instagram: ouders worden 
geconfronteerd met een oerwoud aan 
apps waar kinderen dagelijks gebruik van 
maken. En al die apps maken onderdeel uit 
van een veel breder online landschap waar 
kinderen nieuwe dingen leren en nieuwe 
mensen ontmoeten.

Het is dan ook geen verrassing dat ouders 
over de hele wereld zich zorgen maken 
over het feit dat ze hun kinderen niet meer 
bij kunnen houden. Ook al omschrijven we 
de laatste generaties allemaal als ‘digital 
native’, Generatie Alpha, geboren na 

2010, is de eerste generatie voor wie die 
term 100% opgaat. Van kleuters die een 
appje wegswipen op een iPhone omdat 
ze niet gestoord willen worden tijdens 
hun Peppa Pig-video, tot achtjarigen die 
complete filmtrailers en videoclips in elkaar 
zetten. De kinderen van Generatie Alpha 
lopen op het gebied van technologie 
mijlenver voor op generaties voor hen.

Ouders beseffen zich dit maar al te 
goed. De gemiddelde ouder meent dat 
kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar hen 
voorbijstreven in het gebruik van nieuwe 
technologie, of het nu om een elektronisch 
apparaat of social media platform gaat.

Laten we eerlijk zijn: nieuwe technologie komt op zo’n hoog 
tempo op ons af dat de meeste mensen het bijna niet meer bij 

kunnen houden. En dan hebben we het alleen nog maar over 
de technologie die je als volwassene voor je kiezen krijgt. Heb 
je kinderen? Dan wensen we je veel sterkte voor de toekomst…
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VERANDERENDE 
MACHTSVERHOUDINGEN

Onderlinge verhoudingen raken hierdoor uit balans. Als een 
achtjarige technologie beter begrijpt dan zijn ouders, betekent dat 
dan niet ook dat ze meer macht in handen hebben? Onderzoeken 
lijken dit zeker te ondersteunen. Ouders bekennen dat ze zich bij 
een mogelijke aankoop niet alleen afvragen hoe hun kinderen 
gebruik gaan maken van een apparaat, maar dat ze hen ook om 
hun mening vragen voor ze de portemonnee trekken.

Meer dan de helft (57%) van de 
Nederlandse ouders liet zich bij zijn 
laatste aankoop beïnvloeden door de 
gewoontes en behoeftes van zijn kind. Bij 
Amerikaanse ouders ligt dat percentage 
zelfs op 81%, wat laat zien hoe effectief het 
gezeur van kinderen kan zijn (en hoe zinvol 
het is marketingboodschappen op deze 
doelgroep te richten). Bijna een kwart van 
de ouders (23%) heeft zijn kind om raad 

gevraagd bij de aankoop van een nieuwe 
televisie, laptop, tablet of mobiele telefoon. 

Wordt dit de nieuwe standaard? Of 
gaan ouders op zoek naar manieren 
om hun eigen vaardigheden en kennis 
te verbeteren, zodat ze hun kinderen 
bij kunnen houden en zeker weten dat 
de producten die ze gebruiken écht 
kindvriendelijk en veilig zijn?



SPRAAK IS 
NOG NIET

OP DE
HOOGTE BLIJVEN

In het eerste onderzoek door onze 
partner Hotwire naar Generatie 
Alpha dat we publiceerden, lieten 
we zien dat spraak en aanraking de 
norm worden voor de besturing van 
nieuwe apparaten. Inmiddels zijn 
touchscreens volledig ingeburgerd, 
maar uit vervolgonderzoek naar 
Generatie Alpha is gebleken dat 
spraak nog een lange weg te gaan 
heeft voor Generatie Alpha er écht 
als besturing mee aan de slag gaat.
Dit is deels te wijten aan de 

mate waarin kinderen ermee in 
aanraking komen: slechts één op de 
vijf Amerikaanse huishoudens heeft 
een voice speaker in huis. Daar 
komt nog bij dat het onderzoek 
laat zien dat in huishoudens waar 
wel een digitale assistent aanwezig 
is, ouders aangeven deze zelf het 
vaakst te gebruiken.

Meer dan de helft van de 
ondervraagde ouders wereldwijd 
gaf aan dat zij de persoon waren 

Misschien komt deze situatie je 
bekend voor: het moment waarop 
je aan een jonger familielid vraagt 
of je ze mag volgen op Snapchat? 
Die vraagt wordt over het algemeen 
niet heel positief ontvangen.

Toch is dit iets wat ouders in 
toenemende mate doen: vaders en 
moeders maken accounts aan op 
sociale netwerken en apps om zo 
beter te begrijpen wat hun kinderen 
daar precies uitspoken en hoe 
de apps en netwerken überhaupt 
werken.

Veel van de sociale media die 
ouders gebruiken vallen echter niet 

APPS GEDOWNLOAD DOOR 
OUDERS IN AFGELOPEN 12 
MAANDEN

die in huis het meest tegen een 
apparaat praat, hoewel 19% van 
de Nederlandse ouders denkt dat 
de kinderen er meer gebruik van 
maken. Ook al spreken apparaten 
als Amazon Echo en Google Home 
zeker tot onze verbeelding (Tech 
junkies die we zijn), het gaat nog 
wel even duren voordat ze de 
plaats van onze ‘schermapparaten’ 
innemen. Op dit moment ligt de 
focus bij zowel kinderen als ouders 
voornamelijk op apps.

in het rijtje dat je zou verwachten. 
Zo’n 18% van de ouders heeft 
in de afgelopen 12 maanden 
de Facebook-app (opnieuw) 
geïnstalleerd, omdat hun kinderen 
er gebruik van maken of iets 
over zeiden. (En ja, wij zijn ook 
verbaasd dat er nog zoveel ouders 
zonder Facebook-app waren). 

Andere populaire apps die de 
afgelopen 12 maanden door 
ouders werden gedownload waren:

• Instagram (16,7%)
• YouTube (16,4%)
• WhatsApp (14,9%) 

Facebook Instagram YouTube WhatsApp

18%

16.7% 16.4%
14.9%
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NAAR WIE  
LUISTEREN KINDEREN?

Advertenties op televisie zorgen 
er allang niet meer voor dat hype-
speelgoed de schappen uitvliegt. 
Vrienden hebben tegenwoordig de 
grootste impact op de wensen van 
kinderen, aldus ouders (37%). 

Hoewel de dominantie van televisie 
steeds verder afneemt, blijft 
adverteren een belangrijke manier 
om kinderen te bereiken. Wereldwijd 
geeft 22% van de ouders aan dat 
advertenties de grootste impact 
hebben op de wensen van kinderen. 
In Nederland is dat maar 13%: 

Van deze apps zou je eigenlijk 
verwachten dat ouders ze al 
gedownload hadden om er zelf 
gebruik van te maken. Maar waar 
blijven de downloads voor Tik Tok, 
Snapchat of Tumblr? Influencers 
en media vertellen ons continu dat 
kinderen de traditionele platformen 
inruilen voor deze apps. Toch 
lijken ouders deze ‘nieuwe’ apps 
veel minder te monitoren dan ze 
op de meer traditionele social 
media doen. Er gaat geen dag 
voorbij zonder dat er een nieuw 
horrorverhaal over online pesten in 
de media verschijnt. Dus waarom 
begeven ouders zich niet massaal 
op deze platformen, om ofwel hun 
kinderen in de gaten te houden, 
ofwel zich voor te bereiden op wat 
er komen gaat zodra hun kind er 
een account aanmaakt?

Misschien vertellen kinderen niet 
welke apps ze echt gebruiken, 
maar praten ze in plaats daarvan 
over apps waarvan ze weten dat 
hun ouders ze kennen, zodat ze 
hun eigen digitale identiteit (en hoe 
ze die delen met hun familie) in de 
hand kunnen houden.

Het zal geen verrassing zijn dat 
jonge ouders eerder geneigd zijn 
om een app te downloaden om 
te zien hoe deze werkt. Van de 
ouders tussen 20-25 jaar is dat 
67%, tegenover slechts 21% van de 
ouders van 51 of ouder. 

Wat wél opvalt is het verschil tussen 
ouders in de Verenigde Staten en 
ouders in de rest van de wereld: 
van de Amerikaanse ouders volgt 
meer dan 60% zijn kinderen op 

een sociaal netwerk, tegenover 
49% van de andere ouders. In 
Nederland is dat zelfs maar 40%. 
Nederlandse ouders zijn nog 
niet heel erg onder de indruk van 
Snapchat (slechts 14% van de 
ouders downloadde de app in de 
afgelopen 12 maanden), terwijl 
36% van de Amerikaanse ouders 
Snapchat heeft gedownload 
omdat de kinderen er gebruik van 
maken of over praten. 

Wat betekent dit? Voornamelijk dat 
de trend richting ‘helikopterouders’ 
zich in de Verenigde Staten ook 
uitbreidt naar sociale media. Hoe 
lang gaat het duren voordat we dat 
ook in de rest van de wereld zien?

Nederlandse ouders denken dat 
vooral televisieprogramma’s een 
belangrijke invloed hebben (17%). 

Een andere grote rol is weggelegd 
voor influencers: 14% van de 
ouders denkt dat hun kind het meest 
door bijvoorbeeld vloggers wordt 
beïnvloed. Daarbij komt ook meteen 
YouTube om de hoek kijken: als jouw 
merk de torenhoge kosten voor een 
bijdrage door Enzo Knol niet kan 
betalen, is het zinvol te kijken naar 
advertentiemogelijkheden op het 
platform waar de influencers uithangen.

37%
van de kinderen wordt beïnvloed door 

bezittingen en gedrag van vriendjes

13%
van de kinderen wordt beïnvloed 

door advertenties

14%
van de kinderen wordt beïnvloed 

door influencers



INFLUENCERS OM IN DE GATEN TE HOUDEN

Voor meer kinderinfluencers, zie de lijst van Forbes:  https://www.forbes.com/top-influencers/2017/kids/#7db00f952643

ToysandMe
9.2 miljoen volgers 

Tiana komt uit Nottingham in Engeland. 
Ze is 11 en maakt al sinds haar zevende 
YouTube-video’s met haar vader. Ze 
bespreekt speelgoed en activiteiten 
en geeft deze achteraf weg aan fans 
of goede doelen. Ze heeft een website, 
Tiana, en een link waar fans haar 
merchandise kunnen kopen.

1

Hailey’s Magical 
Playhouse
1.4 miljoen volgers

De Amerikaanse Hailey speelt de 
hoofdrol in filmpjes die haar vader 
maakt. Ze bespreekt speelgoed dat ze 
opgestuurd krijgt en geeft het vervolgens 
weg aan kinderen in nood.

2

EthanGamerTV
2 miljoen volgers

De Britse Ethan is 1 mijloen pond 
‘waard’ en speelt en beoordeelt games: 
voornamelijk Roblox en Minecraft. Hij 
heeft ook nog een unboxing-kanaal.

3

Ryan ToysReview 
15 miljoen volgers

Ryan komt uit Texas en beoordeelt al 
sinds zijn vierde speelgoed online. Zijn 
ouders en tante maken de filmpjes. Zijn 
aantal kijkers vertaalt zich naar 1 miljoen 
dollar aan advertentie-inkomsten.

4

JacyandKacy
2.9 miljoen volgers 

Een zusjes/beste vriendinnen-duo uit 
Florida dat DIY-handwerkvideo’s maakt 
sinds 2014. Hebben al zo’n 760 miljoen 
views.

5

McClure Twins Family: 
Alexis and Ava 
1 miljoen volgers

Deze tweeling ging in 2016 viral toen 
hun ouders een video postten, ‘Twins 
realize they look te same’, en zijn 
sindsdien rijzende sterren. 

6

Kitties Mama
2.3 miljoen volgers 

Nog een vriendengroep uit Florida, die 
in 10 jaar meer dan een miljard views 
wisten te verzamelen.

7

FamilyFunPack
8 miljoen volgers

Een gezin van zes personen dat naar 
eigen zeggen ‘iedere dag lol maakt’. 
Hebben meer dan 10 miljard YouTube-
views.

8

EvanTubeHD
5.6 miljoen volgers 

Dit kanaal richt zich op experimenteren 
en daagt kinderen uit hun fantasie te 
gebruiken, zodat ze merken dat leren 
leuk kan zijn.

9

GamerGirl
2 miljoen volgers

Karina Calor, ook bekend als GamerGirl, 
is pas 11 jaar oud maar werkt nu al 
samen met top game-ontwikkelaars als 
Roblox en Minecraft.

10
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In de whitepaper over Generatie 
Alpha en hun gebruik van 
technologie, refereerden we naar 
een rapport over mediagebruik 
door kinderen van Ofcom, uit 
2016. Hieruit bleek dat ongeveer 
40% van de kinderen tussen 5 en 
15 jaar een eigen smartphone of 
tablet heeft.

Uit het vervolgonderzoek blijkt 
dat een derde (31%) van de 
ouders denkt dat kinderen deze 
tablets en telefoons belangrijker 

GAAT DE LIEFDE 
VOOR TECH TE VER?

vinden dan andere bezittingen 
of activiteiten, van speelgoed tot 
een dagje uit met de familie. Dat 
is niet echt een goed teken en 
voor veel ouders een grote bron 
van zorgen. 

Het allerbelangrijkste nadeel van 
onze gegroeide voorliefde voor 
technologie is volgens ouders 
een overdaad aan schermtijd 
(70%). Bovendien blijven ouders 
voorstanders van de kracht van 
buiten spelen: 40% van de ouders 

is bang dat technologie ervoor 
zorgt dat kinderen niet genoeg 
buiten komen. Ook gebrek 
aan lichaamsbeweging is een 
grote zorg (52%). Merken als 
Fitbit spelen in op deze zorgen, 
bijvoorbeeld door fitness trackers 
voor kinderen te lanceren. Toch 
is er een hoop meer nodig om 
ouders ervan te overtuigen dat 
Tech en lichaamsbeweging samen 
kunnen gaan en niet per se 
lijnrecht tegenover elkaar staan.



TECH ALS TEKEN 
VAN HET SUCCES

Natuurlijk zien ouders ook welke positieve 
effecten technologische ontwikkelingen op 
hun kind kunnen hebben. Ouders erkennen 
dat de voorsprong die kinderen dankzij 
Tech hebben, hen in de toekomst verder 
brengt. Zo gelooft 79% van de ouders dat 
de Tech die hun kinderen nu gebruiken, 
later van pas komt bij hun carrières.

Waarom? Omdat ouders geloven dat het 
gebruik van technologie kinderen nieuwe 
vaardigheden bijbrengt die essentieel zijn 
voor later succes, van snel denken (52%) 
en probleemoplossend vermogen (43%) 
tot een verbeterde hand-oog-coördinatie 
(45%). 

Het ironische hiervan is dat deze 
vaardigheden juist dóór technologie 
onmisbaar zijn geworden. De toename 
van het gebruik van smartphones en 
tablets betekent dat iedereen altijd en 
overal een krachtige computer binnen 
handbereik heeft. We hoeven feiten, data, 
telefoonnummers of locaties niet langer uit 
ons hoofd te leren, dus ons brein kan zich 
richten op andere activiteiten (die misschien 
meer van ons vragen). Dat zie je zelfs 
terug op basisscholen: kinderen ‘stampen’ 
geen tafels meer in hun hoofd, maar leren 
begrijpen waarom tafels zo in elkaar zitten 
en hoe vermenigvuldiging werkt.  

Uit een rapport van PwC uit juli 2017 blijkt 
dat onderzoekers verwachten dat tegen 
2030 38% van de banen in de Verenigde 
Staten geautomatiseerd zou kunnen zijn. 
De transport- fabrieks- en retailsector lopen 

daarbij de hoogste risico’s. In een tijd waar 
banen meer en meer onder druk komen te 
staan door automatisering (van zelfrijdende 
auto’s en IoT tot AI-robots) hoeven we 
ons brein steeds minder te gebruiken voor 
traditionele taken. Zo blijft er ruimte voor 
de ontwikkeling van vaardigheden zoals 
probleemoplossend vermogen en snel 
denken. Daarbij hebben kinderen, die al 
sinds jaar en dag aan deze vaardigheden 
werken, natuurlijk een enorme voorsprong: 
zij vormen uiteindelijk een generatie van 
superspecialisten waar iedereen mee wil 
werken.

Ouders over de hele wereld gaan inzien 
dat de technologie waar hun kinderen 
nu al mee werken, de katalysator is 
voor hun succes over een paar jaar. 
Schermtijd moet natuurlijk niet in de weg 
staan van een gezonde dosis frisse lucht 
en lichaamsbeweging, maar is ook niet 
langer slechts een manier om kinderen te 
entertainen. Gebruik van technologie is een 
onmisbare activiteit in de voorbereiding op 
een rooskleurige toekomst.

79%
van de ouders gelooft dat 

kinderen later profiteren van 
tech die ze nu gebruiken
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Of je het er nu mee eens bent of niet: kinderen hebben een 
belangrijke stem in het aankoopproces van hun ouders. Merken 
die zich richten op volwassenen of families, zullen ook aan 
kinderen moeten denken bij hun marketingcampagnes. Wat levert 
jouw product een kind op? Hoe gaan ze er gebruik van maken? 
Waarom zouden ze ermee willen spelen? En wie beïnvloedt die 
kinderen? Ook al doet een volwassene de uiteindelijke aankoop, 
kinderen spelen een invloedrijke rol!

Zijn de dagen van speciale kinderapps en -elektronica geteld? 
Als achtjarigen een beter begrip van technologie hebben dan hun 
ouders, kun je ze dan echt blij maken met een vereenvoudigde 
versie ‘speciaal voor kinderen’? Merken moeten zich afvragen 
of het echt nodig is om meerdere versies van een product te 
lanceren en zich in plaats daarvan richten op de lancering 
van universele producten die door iedereen te gebruiken 
zijn, maar wel schaalbare security-instellingen hebben. Bovendien 
willen kinderen geen gebruik maken van ‘makkelijkere’ versies van 
apparaten als ze zelf continu aan hun ouders moeten uitleggen hoe 
de ‘ingewikkelde’ versie werkt.

Ouders maken zich zorgen over een te lange schermtijd, gebrek 
aan lichaamsbeweging en een tekort aan frisse lucht. Maar ze 
weten dat kinderen dankzij Tech beter worden in het oplossen 
van problemen en bovendien sneller gaan denken. Merken 
kunnen deze zorgen gebruiken in hun campagnes door zich 
specifiek op deze problemen te richten. Zo bouw je als merk aan 
een betekenisvolle dialoog met ouders over wat voor hen écht 
belangrijk is. Dat leidt uiteindelijk tot een band met je merk en 
langetermijn loyaliteit.

WAT BETEKENT DIT ALLES  
VOOR MERKEN?



ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Dit onderzoek werd in opdracht van Hotwire uitgevoerd door OnePoll, in juli 2018. 
Wereldwijd werden 8.000 ouders van kinderen tussen 4 en 9 jaar ondervraagd. De 
volgende landen deden mee aan het onderzoek:

• Nederland 
• Verenigde Staten
• Verenigd Koninkrijk 
• Frankrijk 

•  Duitsland
• Italië 
• Spanje 
• Australië

OVER HOTWIRE
Hotwire, het wereldwijde communicatiebureau, helpt CMO’s de band met hun klanten 
te verbeteren. Van Sydney tot San Francisco werken we met een grenzeloze mind-set 
vanuit 22 locaties in onder meer het VK, de VS, Duitsland, Spanje, Italië en Australië, 
samen met onze co-branded partners Yellow Communications in Nederland en België, 
Active DMC in het Midden-Oosten en VIANEWS in Brazilië. Voor meer informatie, zie 
ook www.hotwireglobal.com.

OVER YELLOW COMMUNICATIONS
Yellow Communications is het PR- en communicatiebureau dat staat voor verbinding. 
Vanuit oprechte interesse gaan wij samen met onze klanten op zoek naar verhalen 
die mensen raken en activeren. Ons team helpt hen die verhalen te vertellen, aan 
de juiste mensen, met de juiste middelen, via de juiste kanalen, op het juiste moment. 
Yellow verenigt alle communicatiedisciplines onder één dak en treedt graag op als 
communicatieregisseur. We houden het totaaloverzicht, geven advies en ontwikkelen 
concepten, maar zitten ook bovenop de uitvoering van het communicatieplan. 
Yellow is de exclusieve partner in Nederland en België van het internationale 
communicatienetwerk Hotwire. Kijk op www.yellow-communications.com.



/yellowcommunications

/Yellow_Comms

/company/yellow-communications

/yellowcommunications

VOLG ONS


