
‘HET LEVEN BEGINT BIJ 60!’

‘PENSIOEN IS LEKKER 
DOEN WAAR IK ZIN IN HEB’

‘IK EEN SENIOR?!’

BABYBOOMERS GENIETEN 
VOLOP VAN HET LEVEN!

‘IEDERE DAG CAPPUCCINO OP HET TERRAS’

‘LEKKER OP PAD MET POKÉMON GO’



MEER INZICHT

Babyboomers zijn de grootste én de rijkste groep in onze samenleving. Ze worden dan wel wat ouder, maar 
doen hun best om zo lang mogelijk jong, actief en vitaal te blijven. Lekker genieten en ontdekken!

Marketing is echter vaak vooral gericht op jongere generaties en weinig merken weten écht de gevoelige snaar 
te raken bij Babyboomers. Babyboomers voelen zich vaak totaal niet begrepen en krijgen de kriebels als zij 
‘ouderen’ of ‘senioren’ genoemd worden. Maar wat past dan wel bij deze doelgroep en hoe ga je hier als 
organisatie mee om?

Inzicht in de Babyboomer
Ruigrok NetPanel en trendbureau TrendsActive bundelen hun krachten! TrendsActive is gespecialiseerd in 
sociaal-cultureel trendonderzoek en verzamelt doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar veranderend 
gedrag van mensen. Over babyboomers weten we dat het een trotse generatie is. Daarnaast is het een 
generatie die erg bewust is. Van hun eigen gezondheid en van de manier waarop ze de (door hen weder 
opgebouwde) wereld wil achterlaten. 

We zien ook nieuwe trends! Zo wordt ‘de derde levensfase’ steeds belangrijker. Veel babyboomers beschikken 
namelijk over tijd, geld en energie om hun derde levensfase naar hun smaak in te richten. Er ontstaan nieuwe 
behoeften die zich manifesteren in nieuw consumentengedrag. Organisaties die hierop willen inspelen zullen 
goed moeten begrijpen wat de motivaties en gedragingen van de hedendaagse babyboomers zijn. Daarom 
praten wij begin oktober 2016 drie weken lang met 150 babyboomers (50-70 jaar) over dit onderwerp. 

Laat deze babyboomers ook met jouw merk of organisatie meedenken! Wij helpen je met het vertalen van 
jouw vraag of probleem naar een activiteit in de multi-client research community en vertalen de uitkomsten 
naar relevante inzichten waar jij mee verder kunt.

IN DE BABYBOOMER



WAT IS DE DEAL?

NU VOOR HET ÉÉNMALIGE KENNISMAKINGSTARIEF VAN € 2.995,-

lianne@ruigroknetpanel.nl         020-6238512 

Jouw belangrijkste inzichten
• Wat is jouw vraag of probleem ten aanzien van 

Babyboomers?
• Wij bedenken en formuleren één activiteit om 

jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen 
beantwoorden (forum, (foto)dagboek, co-
creatie et cetera) 

• Je kunt live meekijken in community

Wat vragen we sowieso aan de Babyboomers?
• Wat gaat er goed en niet goed in de huidige 

marketing gericht op Babyboomers?
• Hoe kijken Babyboomers naar de toekomst 

op het gebied van financiën, gezondheid, 
wonen en de rol van hun kinderen?

• Hoe gaan Babyboomers om met (social) 
media?

Wat krijg je hiervoor terug?
• One pager met de belangrijkste inzichten uit de 

opdracht die we voor jou hebben uitgezet
• Inzichten vanuit de opdrachten die wij zelf 

geformuleerd hebben
• Ideeën of inspiratie voor concept- of 

productontwikkeling
• Ervaring met een online research community

Wat speelt er verder?
• Omdat Babyboomers zelf uiteraard het best 

weten wat zij wel en niet belangrijk vinden, 
laten we hen in een open forum vrij met 
elkaar discussiëren. Onze ervaring leert dat 
dit vaak zeer waardevolle informatie 
oplevert.


