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Managementsamenvatting 
 
In opdracht van Animatiewerk is er onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van  gezinnen  
met kinderen met betrekking tot de recreatieve activiteiten van Animatiewerk op een vakantiepark  
in Nederland. Het doel hierbij was om een adviesrapport op te leveren met aanbevelingen voor  
verbeteringen in het animatieprogramma. 
 
Animatiewerk is gevestigd in Assen en verzorgt animatieteams en animatieprogramma's op maat op  
campings en vakantieparken in Nederland. Animatiewerk werft, traint, plaatst en begeleid 
animatieteams tijdens de vakanties.  
 
Door middel van deskresearch is er onder andere meer inzicht verkregen in de trends en  
ontwikkelingen. Tijdens de deskresearch is naar voren gekomen dat de beleveniswereld een enorme  
rol speelt bij kinderen en dus een belangrijke ontwikkeling is op het gebied van recreatieve  
activiteiten op vakantie. Tevens is er inzicht verkregen in de theorieën die betrekking hebben op de  
recreatiebranche. Ook is er inzicht verkregen in verschillende marketingmodellen, zoals  
bijvoorbeeld de interne en externe omgeving van Animatiewerk te bekijken. Aan de hand daarvan is  
er een SWOT analyse en een confrontatiematrix opgesteld.  
 
Door middel van fieldresearch is er inzicht verkregen in de wensen en behoeften van gezinnen met  
kinderen die vakantieparken bezoeken en hoe de concurrenten in Nederland inspelen op deze  
wensen en behoeften. Hierbij is gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Bij het  
kwantitatieve onderzoek waren 377 bruikbare enquête nodig om aan een  
betrouwbaarheidspercentage van 95% met een foutmarge van 5% te komen.  
 
Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat de trend “actieve deelname aan een recreatieve 
activiteit” als belangrijk wordt gevonden. Het grootste gedeelte van de ondervraagden geeft aan  
ontspanning te zoeken op vakantie. Daarom is het van belang dat Animatiewerk inspannende  
activiteiten moet aanbieden die zorgen voor ontspanning. Een voorbeeld hiervan is het maken van  
een boswandeling. Dit betekent dat er wordt ingezien dat een recreatieve activiteit niet alleen leuk  
is, maar ook voor ontspanning zorgt. Deze trend is meegenomen tijdens het geven van  
aanbevelingen. 
 
Tot slot is er gevraagd wat gezinnen met kinderen belangrijk vinden tijdens een recreatieve 
activiteit op vakantie. Uit onderzoek is gebleken dat de leeftijdsgerichte activiteiten benoemd  
worden als “heel belangrijk”.  
 



 

Vraagstelling en onderzoeksmethodologie 
 
In dit hoofdstuk is de vraagstelling en onderzoeksmethodologie te vinden. Ook is de centrale vraag,  
deelvragen, link met de theorie van deelvragen, wat voor onderzoek het is, de gebruikte methoden  
en de verantwoording beschreven. Aan de hand van de centrale vraag en de deelvragen worden 
methoden en technieken gekozen die als ondersteuning dienen in dit onderzoek. 
 
Centrale vraag 
“Wat zijn de wensen en behoeften van gezinnen met kinderen voor wat betreft de recreatieve  
activiteiten op een vakantiepark?” 
 
Er wordt gekeken hoe de recreatieve activiteiten de wensen en behoeften van gezinnen met  
kinderen in Nederland kan worden bereikt. Het is belangrijk om te achterhalen hoe Animatiewerk  
de wensen en behoeften van gezinnen met kinderen in Nederland op een unieke manier kan 
vervullen. Het doel is om uiteindelijk met alle deelvragen een antwoord te kunnen geven op de 
centrale vraag. 
 
Methodologie 
In het hoofdstuk methodologie worden de onderzoeksmethodes beschreven die  gebruikt zullen  
worden om de deelvragen en uiteindelijk de centrale vraag te beantwoorden. Om de deelvragen te  
beantwoorden zal er informatie gewonnen moeten worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  
tussen fieldresearch en deskresearch. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren zijn beide vormen en 
een combinatie van beiden nodig.  
 
Fieldresearch  
Gegevens die verzamelend zijn, komen  uit het eigen onderzoek en worden geanalyseerd en 
geïnterpreteerd. Er zijn verschillende manieren van fieldresearch. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van enquêtes en interviews. 
 
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. De gegevens  
zijn op verschillende manieren verworven. Om betrouwbare en valide onderzoeksresultaten te  
hebben, zijn beide methoden gebruikt. Het verschil is te beschrijven als kwalitatief en kwantitatief. 
 
Kwantitatief  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek. Er zijn gegevens verzameld aan  
de hand van een vragenlijst, te vinden in de bijlage. De verkregen gegevens zijn vervolgens in het  
programma SPSS ingevoerd. Aan de hand van SPSS zijn de resultaten weergegeven in het hoofdstuk  
resultaten. De ondervraagden hebben allemaal dezelfde vragenlijst gekregen. 
 
De vragenlijst bestaat uit meerkeuze vragen en enkele openvragen. Het verwerken van de 
meerkeuze vragen gaat het gemakkelijkst in SPSS. Maar som sommige gegevens konden beter  
worden verkregen door middel van open vragen, daarom is er gekozen om ook open vragen te  
gebruiken in de enquête. Deze antwoorden zijn niet verwerkt in SPSS, maar geciteerd in de  
resultaten een aanbevelingen. De enquêtevragen zijn gebaseerd op de verschillende 
leeftijdscategorieën.  
 
De enquêtes zijn afgenomen onder gezinnen met kinderen die op vakantie gaan in Nederland. Het is  
interessant om per leeftijdscategorie te weten wat de wensen en behoeften zijn betreft de  
recreatieve activiteiten op een vakantiepark in Nederland. Animatiewerk kan dan vervolgens daarop 
inspelen met het animatieprogramma. Er is hierbij gekozen voor enquêtes, omdat op deze manier  
eenvoudig en snel veel gegevens kunnen worden verzameld uit een grote populatie (Saunders,  
2011).  



 

De onderzoekspopulatie bestaat uit gezinnen met kinderen die vakantieparken bezoeken in  
Nederland. De enquêtes zijn via de social media van Animatiewerk gepubliceerd. Bij het niet behalen 
van het juist aantal ingevulde enquêtes, heeft er persoonlijke benadering naar gezinnen met 
kinderen plaatsgevonden. Deze zijn bezocht op recreatie gebieden, zoals campings, speelplaatsen en 
sportvelden. 
 
De populatie is een maximaal totaal 20000. De populatie staat voor het aantal mensen die er  
voorhanden zijn om, op toevallige wijze, een steekproef uit te trekken. De steekproefgrootte  
wijzigt niet veel voor populaties die groter zijn dan 20000. Om deze reden is er voor 20000 gekozen. 
Om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te genereren zijn er 377 enquêtes afgenomen. Het  
betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die er zal worden toegelaten. Bij 95% dient er  
1.96 keer de standaardfout op te tellen en af te trekken, waardoor er ongeveer 95% van alle  
mogelijke resultaten omvat die bij een herhaalde steekproeftrekking voorkomt. Een hoger  
betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef (Steekproef, 2015).  
 
Betrouwbaarheid en validiteit 
In deze paragraaf wordt beschreven wat de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek  
betekent. Er wordt beschreven hoe dit is gewaarborgd tijdens het verzamelen van de gegevens en  
hoe betrouwbaar en valide het onderzoek is.  
 
Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van het onderzoek vertelt de mate waarin de bevindingen te vertalen zijn naar  
een groter geheel. Het gaat erom of de uitkomsten representatief zijn voor de gehele groep en niet  
alleen de ondervraagden (Saunders, Methoden en technieken van onderzoek, 2011). 
De enquêtes, die afgenomen zijn bij de gezinnen met kinderen, zijn uiteindelijk voor 95%  
betrouwbaar. Dit betekent dat er bijvoorbeeld bij 95 van de honderd ondervraagden hetzelfde  
resultaat moet geven. Bij 95% dient er 1.96 keer de standaardfout op te tellen en af te trekken. De  
foutmarge betekent dat er van de gegeven antwoorden wellicht niet alles correct is. Om te zorgen  
voor een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de enquêtes werden de vragen op een heldere  
manier gesteld, zodat deze begrijpelijk waren voor de ondervraagden. 
 
Validiteit 
De validiteit van een onderzoek vertelt iets in hoeverre de vragen die gesteld zijn meten wat ze  
moeten meten. Met andere woorden: zijn de gestelde vragen ondubbelzinnig? Kan de respondent de  
vraag anders opgevat hebben dan dat er gesteld is? En wat betreft de gehele vragenlijst: geven de  
gestelde vragen in de vragenlijst antwoord op de onderzoeksvraag (Saunders, Methoden en  
technieken van onderzoek, 2011)? 
 
Interviews  
In eerste instantie zijn er 250 bruikbare enquêtes terug gekomen in plaats van 377. De  
bereikbaarheid van gezinnen met kinderen zijn verkeerd ingeschat door de doelgroep alleen via het  
social media van Animatiewerk te benaderen. Later heb ik Travel Discounters benadert of zij mijn 
enquête online wil publiceren. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik 300 bruikbare enquêtes heb 
ontvangen. De laatste enquêtes kwamen ingevuld retour doordat ik zelf gezinnen met kinderen heb  
benaderd op recreatiegebieden, zoals campings, sportparken en speelplaatsen. Dit heeft er alsnog  
voor gezorgd dat ik 377 bruikbare enquêtes heb ontvangen. Door het nemen van eigen initiatieven  
tijdens het afnemen van de enquêtes is er afgeweken van de aselecte steekproef, ook wel de  
enkelvoudige aselecte steekproef. Door de gezinnen met kinderen persoonlijk te benaderen op  
recreatiegebieden heb ik ook gebruik gemaakt van de selecte steekproef, ook wel de  
gemakkelijkheidssteekproef.  
 
 



 

Resultaten en Analyses 
De uitspraken die in dit hoofdstuk zijn gedaan, zijn gebaseerd op de resultaten uit de enquêtes die  
de onderzoeker tijdens het onderzoek heeft afgenomen. De enquête is terug te vinden in de bijlage 
en de frequentietabellen in de bijlage. Frequentie is een beter woord voor aantal en in deze tabellen  
betekent het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt. Er is een frequentietabel  
gemaakt voor elke enquêtevraag die gesteld is. 
 
Kwantitatief onderzoek 
Profiel van de ondervraagden 
Het profiel van de ondervraagden kan worden afgeleid uit de afgenomen enquêtes. De enquêtes zijn  
ingevuld door de ouders van het gezin. Van hen werd verwacht dat dit in overleg met het kind  
ingevuld moest worden. Het is belangrijk om te weten hoeveel gezinnen met kinderen van een  
bepaalde leeftijdscategorie de enquête hebben ingevuld, omdat het kan zijn dat gezinnen met  
kinderen onder de 5 jaar een andere mening hebben over wat belangrijk is dan gezinnen met  
kinderen boven de 5 jaar. 
 
In de enquête werd er naar de leeftijd van het kind binnen het gezin gevraagd. Zoals uit figuur  
6.1.1.1 blijkt is merendeel van de ondervraagden (27,9%, N=105) gezinnen met kinderen van 2 tot  
en met 5 jaar. Dit betekent dat de onderzoekspopulatie meer gezinnen met kinderen met de  
leeftijd van 2 tot en met 5 jaar bevat. 
 

 
 
In het bovenstaande figuur is het leeftijdsverschil te zien. Veel ondervraagden zijn  
gezinnen met kinderen van 2 tot en met 5 jaar, namelijk 27,9% (N=105). Daarna zijn de meeste  
ondervraagden gezinnen met kinderen van 9 tot en met 12 jaar, namelijk 26,5% (N=100). 
 



 

De interesse in een animatieprogramma per leeftijdscategorie 
Nu het profiel van de ondervraagden duidelijk is, is er gekeken in hoeverre de interesse is naar een  
animatieprogramma met betrekking tot het vakantieverblijf. Hierbij wordt gekeken naar de  
antwoorden die de ondervraagden hebben gegeven op de enquêtevragen. Er zal tevens worden  
gekeken naar verbanden tussen twee verschillende enquêtevragen. 

Figuur 6.1.2.1 geeft aan in welke mate een animatieprogramma belangrijk gevonden wordt door  
gezinnen met kinderen. 84,8% (N=320) van alle ondervraagden vindt het belangrijk dat er animatie  
aanwezig is op vakantie. Wat opvallend aan het resultaat is, is dat de meerderheid van 91% (N=91)  
gezinnen met kinderen van 9 tot en met 12 jaar zijn. In tegenstelling met de 78,7% (N=59) van de  
gezinnen met kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.1.2.2 geeft aan wie van de 68,1% (N=262) geïnteresseerde als gezin wil deelnemen aan een  
animatieprogramma. De hoogste percentage bestaat voor 76,4% (N=76) uit gezinnen met kinderen  
van 2 tot en met 5 jaar. Daar nauw opvolgend met 74% (N=74) de gezinnen met kinderen van 9 tot  
en met 12 jaar. Opvallend is wederom dat er met 60% (N=45) gescoord wordt door de gezinnen met  
kinderen die ouder zijn dan 12 jaar.  
 
 
 
  

FACT: Bijna 85% van de gezinnen met kinderen geeft aan dat het belangrijk is dat er een 

animatieteam op vakantie aanwezig is. Vooral gezinnen met kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 

jaar vinden dit belangrijk. 



 

De recreatieve verwachtingen van gezinnen met kinderen tijdens een vakantie 
Het is duidelijk dat er een groot gedeelte van 84,8% het belangrijk vind dat er een  
animatieprogramma aanwezig is gedurende het vakantieverblijf. Ook komt er uit de resultaten dat  
meer dan de helft, namelijk 68,1% als gezin wil deelnemen aan een animatieprogramma. Om te  
weten wat de verwachtingen zijn van een animatieprogramma, is er gekeken naar vijf verschillende  
onderdelen.  
 
Er wordt nu eerste gekeken welke onderwerpen de gezinnen met kinderen graag terug zien in een  
animatieprogramma. Aan de hand van figuur 6.1.3.1 zijn opvallende resultaten beschreven. 

Allereerst is het opvallend om te zien dat er van allen 377 ondervraagde de meeste interesse van  
86,3% (N=330) ligt bij de leeftijdsgerichte activiteiten. Uit fieldresearch blijkt ook dat 68,4%  
(N=262) van alle ondervraagden ervoor kiezen om sneller mee te doen aan een activiteit als er  
kinderen van dezelfde leeftijd meedoen. Daarnaast scoort het onderwerp familieactiviteiten met  
78% (N=294) ook relatief hoog in vergelijking met de andere onderwerpen. 
 
 
 
 
 
 
Als minste scoorde de avondactiviteiten met 71,9% (N=271). Met hierop volgend het onderwerp de  
kinderclub. De kinderclub resulteert met een verschil van een ondervraagde, namelijk 72,1%  
(N=272). 
 
Opvallende resultaten over het algemeen zijn dat 90,5% (N=95) van de gezinnen met kinderen van 2  
tot en met 5 en 91% (N=91) van de gezinnen met kinderen van 9 tot en met 12 jaar de meeste  
interesse hebben in leeftijdsgerichte activiteiten. 
 
De kinderclub wordt met 88,6% (N=93) zeer gewaardeerd bij de gezinnen met kinderen van 2 tot en  
met 5 jaar. Daar en tegen wordt dit slechts met 37,3% (N=28) gewaardeerd bij de gezinnen met  
kinderen van 12 jaar en ouder. 
 
Ook vinden gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder de familieactiviteiten met 70,7% (N=53) in  
vergelijking met de andere onderwerpen minder interessant. Het minst interessante onderwerp voor  
gezinnen met kinderen van 2 tot en met 5 jaar zijn de avondactiviteiten met een score van 50,5% 
(N=53). Van de avondactiviteiten scoren de gezinnen met kinderen van 9 tot en met 12 jaar met 88%  
(N=88) het hoogst. 
 

FACT: Gezinnen met kinderen geven aan eerder mee te doen aan een activiteit wanneer er 

kinderen meedoen die dezelfde leeftijd hebben als hun eigen kinderen. Vooral bij jonge 

kinderen (2 t/m 5 jaar) is dit het geval. 



 

Wensen en behoeften voor een uniek animatieprogramma 
Om precies te weten wat de gezinnen met kinderen verwachten van de vijf genoemde onderwerpen  
is het belangrijk dat de wensen en behoeften op gebied van de recreatieve activiteiten in een  
animatieprogramma uit te stippelen. Op deze manier kan er gericht gekeken worden naar 
verschillende elementen die bruikbaar zijn voor de aanbevelingen. De elementen uit paragraaf  
6.1.3 zijn breed genomen begrippen. Hierdoor is de enquêtevraag “Geef aan in hoeverre de  
volgende elementen belangrijk zijn bij het mee doen van een activiteit” ontstaan. Door dieper in te  
gaan op de eerder genoemde onderwerpen van paragraaf 6.1.3 ontstaat er nu meer duidelijkheid  
over de verwachtingen van een animatieprogramma.  
Onderstaand tabel geeft een duidelijke weergave van de resultaten per element. De resultaten zijn  
gebaseerd op het aantal “belangrijk/heel belangrijk” gekozen keren van alle ondervraagden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6.1.4.1 geeft een duidelijke weergave dat de ondervraagden het belangrijk vinden dat er  
ontspanning is en dat er een bijzondere belevenis gecreëerd wordt tijdens de recreatieve  
activiteiten. Zo is er namelijk 93,7% (N=350) van de ondervraagden die gekozen hebben voor  
ontspanning en 79,1% (N=336) voor het creëren van een bijzondere belevenis. Dit resultaat is  
verwacht, omdat het begrip recreatieve activiteiten algemeen bekend staat als ontspanning en  
vermaak. 
 
 
 
 
 
Vervolgens is het opvallend dat de gezinnen met kinderen de leeftijdsgerichte activiteiten 
belangrijk vinden. Daarnaast is teambuilding ook belangrijk en in vergelijking met de rest is het  
competitie element en dat er iets te winnen is niet belangrijk. Volgens het externe onderzoek, te  
vinden in de doelgroep analyse, zijn de gezinnen met kinderen ook minder opzoek naar competitie.  
Niet alleen de elementen hebben invloed op de wensen en behoeften voor een uniek  
animatieprogramma. Ook de recreatieve activiteiten spelen hierin een belangrijke rol. Naar  
aanleiding hiervan is de enquêtevraag “Aan welk van de volgende recreatieve activiteiten zal u op  
vakantie, samen met uw kind het liefst deelnemen?” ontstaan.  
 

FACT: Gezinnen met kinderen doen vooral mee met animatie activiteiten ter ontspanning. 

Daarnaast willen ze graag dat er een bijzondere gebeurtenis gecreëerd wordt. 



 

Het is voor dit onderzoek vooral belangrijk om te weten waar dan precies de voorkeur ligt bij het  
deelnemen van de recreatieve activiteiten. De ondervraagden mochten hier meerdere antwoorden  
aanklikken en dus is het totaal aantal hier hoger dan het bruikbare respons. De drie antwoorden, te  
vinden in bijlage 5, zijn per activiteit bij elkaar opgeteld en door drie gedeeld. Op de volgende  
pagina is figuur 6.1.4.2 te zien. Figuur 6.1.4.2 geeft een duidelijke weergave van de uiteindelijke  
resultaten.  
 

 
 
De bovenste tabel 6.1.4.2 van de recreatieve activiteiten geeft een algemene weergaven van 
welke recreatieve activiteiten de gezinnen met kinderen het liefst deelnemen.  
 
14,3% (N=52) van alle ondervraagden neemt het liefst deel aan het kampvuur. Een themadag heeft  
de minste voorkeur van de ondervraagden, namelijk 0,5% (N=2). Dit resultaat wordt daar en tegen  
niet bevestigd door de enquêtevraag “Zorgt een thema gedurende de recreatieve activiteiten op  
vakantie voor meer sfeer volgens u?”. Zeker 67,1% (N=266) van de ondervraagden beantwoordde  
deze vraag met een ja. Dit is een opvallend resultaat. 
 
Verder vinden gezinnen met kinderen het met 9,9% (N=36) leuk om deel te nemen aan een  
spelshow, 8% (N=29) om een musical te bekijken, 7,5% (N=27) om deel te nemen aan een  
speurtocht, 7,5% (N=27) om te knutselen en 7,2% (N=26) willen deelnemen aan een sportactiviteit.  
Als minder leuk worden Meet en Greet, schminken, springkussen en een externe rondleiding met  
1,4% (N=5) beoordeeld. 
 
 
 
 
 
 
 

FACT: De top 5 van activiteiten waar gezinnen met kinderen het liefst aan meedoen: 
 

1. Kampvuur 
2. Spelshow 
3. Musical opvoering 
4. Knutselen 
5. Speurtocht 



 

Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn er conclusies getrokken naar aanleiding van de verkregen informatie die  
verzameld is gedurende dit onderzoek. De centrale vraag namens Animatiewerk wordt hier  
beantwoord. Voor dit onderzoek luidt de centrale vraag als volgt:  
‘Inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van gezinnen met kinderen ten aanzien van de  
recreatieve activiteiten van Animatiewerk op een vakantiepark in Nederland ten einde een  
adviesrapport op te leveren met aanbevelingen voor verbeteringen in het animatieprogramma.’ 
 
Uit deze centrale vraag is af te leiden dat dit onderzoek draait om de wensen en behoeften van  
gezinnen met kinderen ten aanzien van recreatieve activiteiten op vakanties in Nederland. De  
aanleiding van dit onderzoek was dat Animatiewerk wil weten wat de wensen en behoeften van de  
gasten zijn gedurende een vakantieverblijf in Nederland. Het onderzoek moest leiden tot  
aanbevelingen voor Animatiewerk, om vervolgens een uniek animatieprogramma te leveren. 
Om antwoord te kunnen geven op  de centrale vraag  worden aan de hand van deze conclusie in het  
volgende hoofdstuk de adviezen uitgewerkt. Om adviezen te kunnen geven aan  Animatiewerk, moet  
eerst in kaart gebracht worden welke belangrijke resultaten er tijdens het onderzoek ondervonden  
zijn. Deze worden in deze conclusie behandeld.  
 
Gezinnen met kinderen vinden een animatieprogramma belangrijk 
Uit fieldresearch blijkt dat 84,8% (N=320) gezinnen met kinderen het belangrijk vinden dat er een  
animatieprogramma aanwezig is op het vakantiepark. Geconcludeerd kan worden dat de gezinnen  
met kinderen van 9 tot en met 12 jaar met 91% (N=91) het meest geïnteresseerd zijn in een  
animatieprogramma. Daar en tegen zijn gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder met 78,7%  
(N=59) het minst geïnteresseerd in een animatieprogramma.  
 
De deskresearch bevestigd deze conclusie aan de hand van de doelgroep analyse. Uit de doelgroep  
analyse blijkt dat kinderen vanaf ongeveer 9 jaar beginnen met groepjes te vormen op basis van  
interesse. Op deze leeftijd krijgen kinderen ook meer inzicht in sociale relaties en spelen ze meer  
groepsspelen. Hierdoor ontstaat er ook interesse in een animatieprogramma op vakantie. Kinderen  
van 12 jaar en ouder worden zelfstandiger, waardoor de interesse in een animatieprogramma  
minder is. 
 
De verwachtingen van gezinnen met kinderen, betreft het animatieprogramma 
In het algemeen kan geconcludeerd worden dan gezinnen met kinderen het competitie element met  
16,3% (N=48) minder belangrijk vinden. Daarnaast scoort het element winnen ook laag met 6,7%  
(N=20). 
 
De elementen belevenis, samenwerken en ontspanning zijn daar en tegen wel belangrijke  
verwachtingen voor gezinnen met kinderen. Volgens de theorie van Pine en Gilmore is belevenis een  
belangrijke factor bij het deelnemen van een recreatieve activiteit. Op de vraag, gebaseerd op de  
theorie van Pine en Gilmore, ”Kunnen er zaken aan het product worden toegevoegd die de persoon  
aanmoedigen iets te doen, waardoor hij actief bij de belevenis betrokken wordt en zich los voelt  
van de dagelijkse wekelijkheid?” kan een “ja” worden beantwoord. 
 
De doelgroep analyse bevestigd dat gezinnen met kinderen samen actief bezig te zijn. Het element  
ontspanning kan worden bevestigd aan de hand van de huidige trend ontspanning door inspanning.  
Uit de SWOT-analyse blijkt dat het een kans is voor Animatiewerk om recreatieve activiteiten aan te  
bieden die voor ontspanning zorgen.  
 



 

Geschikte recreatieve activiteiten voor gezinnen met kinderen 
Gezinnen met kinderen geven in het algemeen aan dat zij met 14,3% (N=53) het kampvuur  
voornamelijk een leuk recreatieve activiteit vinden die ze graag terug zien in een  
animatieprogramma. Daarnaast nemen zij graag deel aan een spelshow, speurtocht, knutselen,  
sportactiviteit en het bekijken van een musical.  
 
In de SWOT-analyse blijkt dat het werken met thema’s als sterkte van Animatiewerk wordt gezien.  
Maar thema’s zijn volgens fieldresearch niet aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen. Tevens kan  
er geconcludeerd worden dat de trend “gethematiseerde familievakanties” niet interessant is om te  
verwerken in het animatieprogramma van Animatiewerk. De themadagen worden met 0,5% (N=2) 
als minst geschikte recreatieve activiteit gekozen bij de ondervraagde gezinnen met kinderen. 
Themadagen zorgen volgens fieldresearch niet voor voldoende overtuiging om deel te nemen aan  
het animatieprogramma. Ook de Meet en Greet, schminken, springkussen en externe rondleiding  
behoren niet tot de populaire recreatieve activiteiten voor gezinnen met kinderen. 
 
Gezinnen met kinderen willen leeftijdsgerichte en familieactiviteiten 
Met een resultaat van 86,3% (N=330) is het duidelijk dat gezinnen met kinderen het vooral  
belangrijk vinden dat er leeftijdsgerichte activiteiten georganiseerd worden. Uit de doelgroep  
analyse blijkt ook dat het omgaan met leeftijdgenoten voor meer plezier zorgt.  
Daarnaast vinden gezinnen met kinderen het met 78 % (N=294) belangrijk dat er familieactiviteiten  
georganiseerd worden. Gezinnen met kinderen van 2 tot en met 5 jaar zijn met 81,9% (N=86) en  
gezinnen met kinderen van 9 tot en met 12 jaar zijn met  81% (N=81) het meeste geïnteresseerd in  
familieactiviteiten. Daar en tegen is dat de gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder met  70,7%  
(N=53) wederom minder geïnteresseerd zijn. Leeftijdsgerichte activiteiten doen gezinnen met 
kinderen overtuigen om deel te nemen aan het animatieprogramma. Zij verwachten dat er 
leeftijdsgerichte activiteiten aanwezig zijn.  
 
Leeftijdsgebonden 
Veel recreatieve activiteiten zijn leeftijdgebonden, waardoor er niet duidelijk antwoord gegeven  
kan worden op de centrale vraag. De centrale vraag duidt namelijk op het gezin met kinderen  
zonder leeftijdscategorieën. Wat er in dit onderzoek geconcludeerd kan worden is dat de interesses  
van de doelgroep wel degelijk per leeftijdscategorie verschillen.  
Dit blijkt uit de verwachtingen van het animatieprogramma per onderwerp. De gezinnen met  
kinderen van 2 tot en met 5 jaar hebben over het algemeen hoog gescoord, behalve bij de  
avondactiviteiten. De gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder hebben daar en tegen over het  
algemeen laag gescoord, behalve bij de avondactiviteiten. Deze bevindingen, zijn geheel logisch  
omdat kinderen vanaf 5 jaar volgens de doelgroep analyse een sterke behoeften hebben aan  
leeftijdgenoten.  
 


