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Op 1 januari 2006 worden de eerste babyboomers 60 jaar. De

geboortegolf van na de oorlog is een grijze golf geworden. In

marketingtermen een goudmijn. Dus waarom wordt deze rap

uitdijende doelgroep nog maar zo mondjesmaat aangeboord?

Bedrijven lijken wel blind voor het feit dat
het aantal 55-plussers de komende 15
jaar met 60% gaat groeien. The Econo-
mist signaleert dat bedrijven nog steeds
meer dan 95% van hun marketing- en re-
clamebudgetten aan de groep van onder
de 50 besteden en 86% van de senioren
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Unilevers Bertolli commercials
zijn gericht op middelbare con-
sumenten maar tonen ideaal-
beelden van gezonde, actieve
ouderen. Fo
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zelf vindt dat reclameboodschappen niet
op hen zijn gericht.
Marketeers hebben kennelijk moeite met
de doelgroep. Dit komt deels omdat de
categorie senioren natuurlijk niet homo-
geen is. Sommigen – de babyboomers –
zijn opgegroeid met sex, drugs and rock
’n roll. Die dragen nog spijkerbroek en T-
shirt, luisteren naar de Rolling Stones en
boeken hun actieve verre vakanties op
internet. Maar de wat oudere senioren
voldoen meer aan het traditionele beeld
van de bejaarde.
Jean-Marc Segati, algemeen directeur
van de Brusselse tak van marketingnet-
werk Senioragency, pleit daarom voor
differentiatie: “De zestig- tot vijfenzestig-
plussers zijn conservatief en wat hun voe-
dingkeuze betreft sterk beïnvloed door
het klassiek medische model. Ze zijn
vooral bezig hun gezondheidskapitaal te
beschermen, niet ziek te worden. Hun
benadering is traditioneel: curatief, niet
preventief. De vijfenzestigplusser eet bij-
voorbeeld boter tot de dokter zegt dat hij
moet stoppen. Dan gaat hij beginnen
met medicijnen tegen cholesterol.”
“Daarnaast heb je de vijftigplussers. Die
zijn veel dynamischer, staan meer open
voor trends en accepteren de beperkin-
gen van het ouder worden nog niet. Zij
hebben verleiding, het lichaam en fitness
nog hoog in het vaandel. Dit zijn proac-

tieve consumenten, op zoek naar trends
om beter oud te worden. Dat idee van fit
blijven, met als achtergrondgedachte dat
voeding het eerste medicijn is, heeft voor
de voedingsmiddelenindustrie een onge-
kende potentie.”

Niet achteroverleunen
Bij het vermarkten van gezondheidspro-
ducten denken de meeste adverteerders
in eerste instantie nog steeds niet aan
senioren en ouder worden. De reclame-
beelden maken dit duidelijk. De meeste
reclames tonen gezinnen met kinderen,
of mensen aan het fitnessen. Volgens
Segati krijgt zelfs het bestrijden van obe-
sitas meer aandacht in reclame-uitingen
dan senioren. Maar demografisch gezien
is de seniorenmarkt veel belangrijker dan
alle andere doelgroepen. Segati: “Bedrij-
ven kijken geschokt als ze zien dat in veel
gevallen tweederde van de afzetmarkt uit
senioren bestaat. Maar nog blijven mar-
keteers heel passief als het gaat om vijf-
tigplussers. Sommigen gaan ervan uit dat
je minder hoeft te investeren in die
groep, bijvoorbeeld omdat senioren uit
zichzelf veel kranten en tijdschriften
lezen, en dus zelf informatie over de
gezondheidsvoordelen van bepaalde voe-
dingsmiddelen ontdekken. Dus die pro-
ducenten gaan achteroverleunen en zeg-
gen prima, we hebben reclamegeld

bespaard, die mensen overtuigen zichzelf
wel om ons product te kopen. Maar ik
vind dit een foute redenering. Als je deze
doelgroep negeert in je marketingstrate-
gie, hoe weet je wat voor brutopotentieel
er in zit?”
En ook al weet iedereen dat er veel te ver-
dienen valt in de seniorenmarkt, de doel-
groep blijft een zwart gat. Dat er weinig
geld wordt gestoken in onderzoek, is dui-
delijk aan de weinig geraffineerde recla-
me. Als ouderen in reclame worden ge-
toond, gaat het vaak om het stereotype
beeld van een oud stelletje dat een a-
vondje uit gaat. Maar in werkelijkheid
zijn veel senioren alleenstaand, en eten
ze meestal thuis. Daarom waren senioren
vorig jaar goed voor 26% van de Europe-
se markt in kant-en-klare maaltijden met
een omzet van ¤ 17,5 miljard. 

Kritische consumenten
Om het potentieel van senioren beter te
benutten, moeten marketeers zich veel
meer inleven in de oudere consument. In
het geval van de kant-en-klaarmaaltijd
kunnen producenten zich bijvoorbeeld

afvragen of oudere consumenten mis-
schien juist trots zijn op hun zelfstandig-
heid en vaardigheden. En dat de bood-
schap misschien zou moeten zijn: er valt
best nog wat eer te behalen met het
‘bereiden’ van een kant-en-klaarproduct,
in plaats van: u kunt en hoeft niet meer te
koken. Of dit zo is, moet nog onderzocht
worden.
Natuurlijk is er al wel een en ander
bekend over senioren. Senioren leven
veel langer dan vroeger. Maar nu willen
veel ouderen ook een beter leven, om van
hun pensioen te kunnen genieten. De
babyboomers zijn bijzonder actieve con-
sumenten die zichzelf veel gunnen. Zij
zijn relatief koopkrachtig en hebben ook
de tijd om hun geld uit te geven. Maar
dat betekent ook dat ze de tijd hebben
voor weloverwogen beslissingen, wat hen
rationeel en superkritisch maakt in hun

Bedrijven zijn geschokt als blijkt dat
tweederde van de afzetmarkt uit
senioren bestaat

Segati onderscheidt drie manieren
waarop de voedingsmiddelenin-
dustrie inspeelt op gezondheid/senio-
ren.
Veranderingen in het eetpatroon sti-
muleren. Voorbeelden:
– Massale overstap van boter naar

olijfolie
– Toegenomen consumptie van su-

shi, sashimi en andere rauwevis-
producten

– Toename van consumptie van
mineraalwaters en sojaproducten

Nutriceuticals. Voorbeelden:
– Cholesterolverlagende producten

en probiotische drinkyoghurts

(Becel Pro-Activ, Danocol, Actimel) 
– Versgeperste sappen verrijkt met

calcium (Minute Maid)
– Diverse dranken met allerlei toe-

gevoegde mineralen en vitaminen
– Speciale suikers (zoals Tiflora en

Ticalcium van Tirlemont, met
gezondheidsvoordelen voor senio-
ren

Gezondheidsproducten zonder gewij-
zigde receptuur. Voorbeelden:
– Eieren met omega-6- en omega-3-

vetzuren van Belovo
– Biologische producten
– Prijzige producten maar erg in

trek bij babyboomers

Drie benaderingen
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keuzes. Om deze doelgroep aan te spre-
ken moet de reclame minder emotie en
meer informatie bevatten. In Amerika,
waar seniorenmarketing al veel verder is
ontwikkeld, gaat meer dan 50% van de
investeringen in tv-reclame niet naar
imagospots, maar naar ‘infomercials’, of
‘direct response tv’.
Om ouderen te overtuigen, is volgens
Jean-Marc Segati meer nodig dan alleen
maar wat senioren op het scherm laten
zien: “Je moet strategischer denken.
Senioren zijn heel volwassen consumen-
ten die niet meer reageren op dezelfde
reclameboodschappen die hen op jonge-
re leeftijd wel aanspraken. Bij een focus
group van een grote multinational riep
een oudere dame: “Als je dertig jaar lang
de kreet ‘nieuw’ of ‘verbeterd recept’ op
het product zet, hoe kun je verwachten
dat ik dat nog geloof?” Je moet rekening
houden met dat cynisme. Daarnaast heb-
ben senioren alles al en hebben ze alles
al een keer meegemaakt. Ze hebben
allang een hypotheek, ze hebben een
bank, de kinderen zijn het huis uit. Ze
zijn ervaren en kritisch. Om deze groep
aan te spreken moet je dus geen karika-
turen of stereotypen gebruiken. Geen
grijze echtparen op het strand met daar-
onder reclameboodschappen in grote
fonts. Dat voldoet niet meer. Geen stom-
me slogans als ‘Het leven begint bij
zestig’, of ‘oud is beautiful’. De meeste
senioren vinden dat gelul. Nee, je moet
strategisch denken, zoals Unilever dat
doet. Neem hun Bertolli-commercials
bijvoorbeeld. Je ziet die oude Toscanen in
hun tomatensausfabrieken die zo ver-
schrikkelijk gezond en levenslustig ogen.
Ik heb een keer aan Unilever gevraagd op
welke doelgroep die commercials mik-
ken. Hun antwoord was: consumenten
tussen de dertig en veertig. Met andere

woorden, dit zijn beelden van
hoe consumenten van middel-
bare leeftijd graag oud zouden
willen worden. Dat is pas in-
spelen op de demografische
trend, met een langetermijn-
strategie.”

Mythes springlevend
Gezien de demografische
trend in Europa, is het de
vraag waarom marketeers er
zo traag op reageren. Volgens
sommige marketeers willen
merken niet geassocieerd wor-
den met producten die speci-
fiek voor ouderen zijn. Als
reclame alleen op de senio-
renmarkt wordt gericht, kan
het schadelijk zijn voor het
product, is het idee. Maar
Jean-Marc Segati denkt dat er
meer achter zit: “Wij zijn op-
gevoed de afgelopen vijftig
jaar – de periode waarin mar-
keting is uitgevonden – met
het klassieke idee van de jaren
zestig, dat de toekomst van
elke merk, van elk bedrijf, in
de handen van de jeugd ligt.
De marketeer die een product
heeft dat vooral bij senioren
populair is, ziet alleen de
gevaren en de nadelen ervan. Die zoekt
altijd naar verjonging van het merk en
het bedrijf. Maar vaak werkt dit alleen
maar averechts en het heeft een ver-
vreemdend effect op zowel de jonge als
de oude consument. Er is ook vijftig jaar
lang verwezen naar de vermeende gene-
ratiekloof waardoor jongeren nooit
dezelfde merken zouden willen als hun
ouders of grootouders. Hoewel daar
nooit bewijs voor is geleverd, leeft die

mythe nog steeds heel sterk. Mede hier-
door staat Europese seniorenmarketing
nog maar in de kinderschoenen.”
In Amerika is ‘segmented marketing’ al
sinds de jaren tachtig wijdverbreid, en
dat geldt niet alleen voor seniorenmarke-

ting, maar ook marketing gericht op etni-
sche minderheden, homo’s en vrouwen.
Segati: “De VS is wat dat betreft veel pro-
actiever. Zij hebben natuurlijk dat enor-
me marktpotentieel van driehonderd mil-
joen consumenten en konden de demo-
grafische trend zien aankomen. Hoe kun
je dertig procent van zo’n grote markt
negeren? Amerikanen benaderen dit heel
zakelijk en pragmatisch, terwijl Europea-
nen nog steeds te intellectueel zijn. Geld
kent geen leeftijd. Amerika onderkent
dat, maar blijkbaar hebben wij Europea-
nen dat nog steeds niet helemaal door.”

Robert Chesal
Robert E. Chesal is journalist

– Wees positief. Geen probleemre-
clame. Vijftigplussers houden van
het leven en goederen en diensten
moeten daarin passen. 

– Kies een manier van communice-
ren tussen reclame en informatie
in. Bied alleen info over het pro-
duct.

– Toon BN-ers van dezelfde genera-
tie.

– Toon senioren samen met andere
generaties. Vijftigplussers associ-
ëren (klein)kinderen met geluk.

– Toon senioren zoals ze zichzelf
zien: levendig en aantrekkelijk.

– Praat. Vijftigplussers houden van
praten, van vragen stellen en vin-
den het goed dat er naar hen
geluisterd wordt. Dat zijn contact-
kansen.

– Ga op hun golflengte zitten. Test
elk idee. Meten is weten.

– Denk aan de babyboomers en ver-
wijs naar de belangrijke gebeurte-
nissen in hun leven.

Bron: Senioragency

Acht tips om te communiceren met 50-plussers

Babyboomers zijn opgegroeid met
sex, drugs and rock ‘n roll 

Jean-Marc Segati van marketingbureau Senioragency:
“Geen stomme slogans als ‘Het leven begint bij zestig’,
of ‘Oud is beautiful’.


