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Zo pakken 
fabrikanten 
kinderen in

7 SLINKSE KINDERMARKETINGTRUCS

Natuurlijk bepaal je als ouder zelf wat je kind eet. 
Maar kinderen hebben ook een eigen wil. Fabrikanten 

weten dat en trekken alles uit de kast om je kroost 
te beïnvloeden. 

TEKST ANTJE HOUMES, SONJA CRIELAARD  PORTRETTEN SANDER VAN DEN BOSCH KINDERMARKETING

©



40  CONSUMENTENGIDS NOVEMBER 2016

KINDERMARKETING

Even snel boodschappen doen is niet 
gemakkelijk met kinderen. De super-
marktschappen liggen vol met verlei-
dingen, zoals Frozen-ontbijtgranen, 
Minions-hagelslag en Sprookjes boom-
sap. Zie ze daar maar eens langs te 
loodsen, zonder dat ze gaan jengelen, 
huilen of – de grootste nachtmerrie 
– zich krijsend op de grond werpen. 
Fabrikanten weten dat ouders onder 
dat soort druk vaak toegeven, zeker 
als ze haast hebben. Dus verhogen ze 
de feestvreugde door hun producten 
nóg aantrekkelijker te maken voor 
kinderen. 
Fabrikanten hebben uitgekiende me-
thoden om kinderen te verleiden. Ze 
maken zelden reclame voor gezonde 
voedingsmiddelen als druiven en to-
maten, maar vooral voor koek, snoep, 
ontbijtgranen, toetjes, limonade en 
ijs. En dat terwijl overgewicht een 
groot probleem is onder Nederlandse 
kinderen. Een op de zeven kinderen 
onder de 13 jaar is te zwaar, wat later 
een grotere kans geeft op diabetes, 
hart- en vaatziekten en kanker. Het 
is extra kwalijk dat kinderen worden 
verleid tot ongezonde keuzes. Ze 
zien reclame nog niet als reclame en 
dat maakt gezond kiezen moeilijker 
voor ze. Ouders kunnen hen daar een 
handje bij helpen, maar dan is het wel 
handig als ze de trukendoos van de 
fabrikant kennen. 

1 VERLEIDEN VANUIT 
HET SCHAP
Als je door je knieën gaat in de 

supermarkt, gaat er een wereld voor 

je open. Onderin de schappen liggen 
de producten die extra aantrekkelijk 
gemaakt zijn voor kinderen en vaak 
ongezond zijn: toetjes, snoep, koek 
en chips. Precies op ooghoogte van 
kinderen, want supermarkten zijn 
natuurlijk niet dom. Voor je er erg in 
hebt, hebben je kinderen hun favo-
riete toetje al in het karretje gelegd. 
Zie dat er maar weer uit te krijgen, 
zonder dat je kind een keel opzet. 
Sta je eindelijk bij de kassa, ligt daar 
ook weer allerlei snoep uitgestald en 
begint het hele circus opnieuw. Deze 
truc richt zich niet alleen op kinderen, 
maar ook op de ouders. Hoe makke-
lijk is het om toe te geven als je kind 
gaat dreinen terwijl je haast hebt?

2 KINDERIDOLEN OP DE 
VERPAKKING
Nijntje-koekjes, Frozen- 

chocolade-eieren, K3-hagelslag of 
Cars-sapjes; kinderen worden om 
de oren geslagen met verpakkingen 
vol populaire figuren. Met resultaat, 
want ze willen dolgraag producten 
met hun idool erop. Huismerken 
gebruiken zelfbedachte figuurtjes om 
kinderen te verleiden. 
Al is er ook goed nieuws: Plus, Albert 
Heijn en Jumbo kondigden onlangs 
aan te stoppen met kindermarketing 
op ongezonde huismerkproducten. 
Albert Heijn riep zelfs nieuwe figuur-
tjes in het leven: de RockFrogs, die 
juist gezonde producten moeten gaan 
promoten. Ze staan al op water en 
toetjes. Toetjes zijn niet direct een ge-
zonde keuze, maar eerlijk is eerlijk:  >> 

NERGENS 
VEILIG
Fabrikanten 
maken ook op 
grote (sport)eve-
nementen actief 
reclame voor hun 
producten. Dit 
soort evenemen-
ten heeft vaak 
voedingsmid-
delenbedrijven, 
zoals Coca-Cola, 
als sponsor.

Op spelletjesweb-
sites en Facebook-
pagina’s komt re-
gelmatig reclame 
voor ongezonde 
kinderproducten 
voorbij. 

Ongestoord film-
pjes kijken op de 
laptop of telefoon 
is er ook niet 
bij. Ze worden 
dikwijls onderbro-
ken door reclame 
voor ongezonde 
voeding. 

Het Koningsont-
bijt, een gratis 
ontbijt op school 
voor basisschool-
kinderen op 
Koningsdag, werd  
dit jaar gespon-
sord door onder 
andere Jumbo, 
Hero en Milner. 
Zo raken kinde-
ren onbewust 
vertrouwd met 
merken en wor-
den ze gekoppeld 
aan een leuk en 
fijn moment. 

Filmpjes 

worden vaak 

onderbroken

Coca-Cola 

sponsort 

evenementen
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‘Bedrijven gaan 
soms wel erg ver 
om de massa te 
bereiken’
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TANJA SANDERS
MIERZOETE PAP
Jarenlang adviseerde Tanja Sanders 
uit Amsterdam als marketeer grote be-
drijven, ook bedrijven die babyvoeding 
verkopen. ‘Ik begrijp dat ze tekenfilm-
helden willen gebruiken om hun merk 
groot te maken, maar ze gaan soms 
wel erg ver om de massa te bereiken.’ 
Sinds Tanja ook ‘de andere kant’ 
heeft gezien, die van moeder, maakt 
ze de fruit- en groentehapjes voor 
haar dochter Anaïs (1) zelf.  ‘Ik meng 
bijvoorbeeld een banaan met een 
avocado, zodat ze niet alleen  went 
aan zoete fruitsmaken.’ Ze stoort 
zich aan alle onnodige toevoe-
gingen in kindervoeding, zoals 
suiker en aroma’s. ‘Mijn vriend 
had laatst per ongeluk het 
PyjamaPapje gekocht met 
vanillesmaak. Dat was  mier-
zoet! Maar omdat het van 
een bekend merk is, denk 
je dat het wel goed zit. Dat 
vind ik misleidend.’
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‘Ik wil niet dat  
mijn zoontje eten  
associeert met 
 bekende figuren’

VIVIAN ACQUAH
GEEN TEKENFILM-
HELDEN
Producten met kinderreclame komen 
er bij Vivian Acquah uit Amsterdam 
niet in. ‘Ik wil niet dat mijn zoontje eten 
associeert met bekende figuren.’ In de 
supermarkt vraagt Orlando (3) regel-
matig om ongezonde dingen, omdat zijn 
tekenfilmhelden erop staan. ‘Als moe-
der maak ik mij hier druk om, vooral 
omdat ik als kind zelf jarenlang kampte 
met overgewicht. Hierdoor heb ik veel 
dingen niet kunnen doen en voelde ik 
me vaak buitengesloten, waardoor ik 
niet genoeg kind heb kunnen zijn. Dat 
wil ik mijn zoon besparen. Ik wil dat hij 
gewoon lekker kan spelen en genieten 
van zijn jeugd, in plaats van zich druk 
te maken over zijn gewicht.’  
Ze beseft dat de uitdaging steeds  
groter zal worden. ‘Hij wordt  
ouder en wijzer en dus ook  
mondiger. En straks op school zal  
hij toch meegezogen worden in de 
sociale druk.’ 

KINDERMARKETING
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en figuurtjes juist iets naar beneden, 
zodat ze kinderen precies in de ogen 
kijken. De pupillen zijn vaak ook 
extra groot gemaakt. Dit is natuurlijk 
allemaal niet toevallig. Iemand die je 
aankijkt, geeft je een betrouwbaar 
gevoel. Bovendien geven grote pupil-
len een nog sympathiekere en eerlij-
ker uitstraling. Daarom manipuleren 
fabrikanten dat graag een beetje.   

5 WINNEN EN SPAREN
Spaar- en winacties doen 
het ook goed bij kinderen. 

Kellogg’s gebruikt deze techniek niet 
voor niets. Je kunt magic spoons spa-
ren bij de Honey Pops en Coco Pops 
en sparen voor een reality headset bij 
het chocolade-graanontbijtproduct 
Tresor. 
De wat kleinere kinderen kunnen bij 
koekfabrikant Prince sparen voor 
Playmobil-poppetjes. Bij 5 kroontjes, 
dat zijn 5 rollen koek, krijg je 1 poppe-
tje. Als je alle 7 poppetjes wilt sparen 
moet je 35 rollen koek eten. Dat zijn 
850 suikerklontjes!

  OP ONZE SITE  
Lees meer over de actie ‘Stop 
kindermarketing’ op consumenten-
bond.nl/kindermarketing

ze zijn een stuk minder ongezond 
dan de voormalige AH-kindertoetjes 
én de populaire Danoontjes. We kun-
nen niet wachten tot de groente en 
het fruit aan de beurt zijn. En tot de 
A-merken in actie komen.

3 SPELLETJES SPELEN
De tijd van de Flippo’s in chips-
zakken ligt achter ons, maar 

nog steeds geven fabrikanten graag 
spelletjes weg bij kinderproducten. 
Zo vind je op de melkbiscuits van 
Peppa Pig een kleurplaat, kun je met 
Jelly Beans het spelletje doen ‘zuig 
zoveel mogelijk Jelly Beans op’ en 
met Smarties-doosjes puzzeltjes ma-
ken. Erg aantrekkelijk voor kinderen 
en ook voor de ouders, die denken  
zo iets leuks te kopen voor hun kind.

4 OGEN DIE JE SCHUIN 
AANKIJKEN
Op verpakkingen van produc-

ten voor volwassenen kijken de figu-
ren of personen je meestal recht aan. 
Bij kinderproducten kijken de idolen 

6 GEZOND AANPRIJZEN 
Fabrikanten richten hun pijlen 
ook op de ouders. Zij heb-

ben het beste met hun kinderen 
voor, dus proberen fabrikanten hun 
producten soms gezonder te laten 
lijken dan ze zijn. Zo staat op de 
 Frozen-chocolade-eieren ‘zonder 
kunstmatige kleurstoffen’. Die claim 
raakt kant nog wal: ooit kleurstof 
gezien in chocola? Het leidt mooi af 
van waar het echt aan schort: maar 
liefst 60% van het product bestaat 
uit suiker en het bevat daarnaast 
veel vet. Ook worden er onnodige 
 vitaminen toegevoegd aan onge-
zonde producten als toetjes, ijs en 
sap, zodat daarmee geschermd kan 
worden op de verpakking. Laat je 
niet van de wijs brengen en check 
het etiket.  

7 COMBINATIE VAN 
TRUCS
Vaak gebruiken fabrikanten 

niet één, maar meerdere verleidings-
technieken tegelijk. Zo wordt op het 
flesje frisdrank van Surprise Drinks 
zo’n beetje alles in de strijd gegooid: 
een lachende Angry Bird op de fles 
en cadeautjes die je kunt verzame-
len. De ouders worden gepaaid met 
wat toegevoegde vitaminen en de 
suggestie dat er onschuldig water 
in het flesje zit. De naam Water & 
Surprise is echter ontzettend mislei-
dend: er zit helemaal geen water in 
het flesje, maar frisdrank met suikers 
en zoetstoffen. Een fles bevat maar 
liefst 25 gram suiker. De afbeeldin-
gen van aardbeien en kiwi’s slaan 
ook nergens op: er zit maar 0,1% ge-
concentreerd sap van die vruchten 
in. Bijzaak dus.  >>

‘Kindermarketing 
zie je vooral bij on
gezonde producten. 
Omdat ongezond 
eten kan leiden tot 
overgewicht en an
dere ziekten, moet 
dat juist niet extra 
populair gemaakt 
worden. 
Binnen de Alliantie 
Stop Kindermarke
ting, een samen
werkingsverband 
van wetenschap
pers en diverse 
gezondheidsor

ganisaties, zoals 
de Hartstichting, 
strijdt de Con
sumentenbond 
daarom voor een 
verbod op kinder
marketing voor 
ongezonde produc
ten. In de Reclame 
Code staan wel 
regels voor reclame 
gericht op kinde
ren, maar die zijn 
veel te slap. Boven  
dien lappen fabri
kanten ze vaak aan 
hun laars. Voor 

verpakkingen gel
den zelfs helemaal 
geen regels, terwijl 
daarop juist veel 
kindermarketing 
plaatsvindt. Dat 
moet echt veran
deren. Plus, Albert 
Heijn en Jumbo 
hebben de eerste 
stap gezet, door te 
gaan stoppen met 
kindermarketing 
op ongezonde huis 
merkproducten. 
Waar blijven de 
Amerken?’

HENRY UITSLAG, 
CAMPAGNELEIDER VOEDING 
‘DE REGELS ZIJN VEEL TE SLAP’

DIT MOET 
ECHT VER-
ANDEREN
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‘Ik heb geen  
moeite met de 
plaatjes van  
kinderhelden op 
de  verpakkingen’
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KINDERMARKETING

ANITA KRAMERS 
ALLEEN IN 
HET WEEKEND
Frozen, Starwars, de Minions, als Thomas 
(7) en Hannah (5) mochten kiezen, dan 
kochten ze in de supermarkt alleen maar 
koekjes, broodbeleg en andere lekke-
re dingen met hun helden erop. Maar 
moeder Anita Kramers uit Amstelveen 
hanteert strikte regels. Doordeweeks 
wordt er niet gesnoept, alleen af en toe in 
het weekend. Maar of er dan Dora op het 
koekje staat of er chocolade Minions  
in de Tijgervlokken zitten, maakt haar 
niet uit. ‘Als ze daar blij van worden,  
is dat toch prima? Ik heb geen moeite 
met de plaatjes op de verpak-
kingen. Natuurlijk vragen de 
kinderen er in de supermarkt 
om. Maar ze weten heel goed: 
nee is nee.’
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‘Doordat ik zo 
consequent ben, 
is winkelen met 
de kinderen 
helemaal geen 
probleem’ 
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SOPHIE DE BRUIN
NIET OP HET LIJSTJE
Sophie de Bruin uit Almere doet één keer 
per week de grote boodschappen. ‘Ik maak 
een lijstje met wat er nodig is en daar houd 
ik me aan.’ De tweeling Fenne en Diede (5) 
en haar andere dochter Bente (3) kunnen 
in de supermarkt roepen wat ze willen. ‘Ik 
leg dan uit dat het gewilde product niet 
op het lijstje staat en we het niet nodig 
hebben. Doordat ik zo consequent ben, 
is winkelen met de kinderen helemaal 
geen probleem. Soms mogen ze zelf iets 

uitkiezen, zoals een zak snoep voor de 
snoeppot of broodbeleg.’ Ze kiezen dan 
bijvoorbeeld Schuddebuikjes of Tijger-

vlokken en dat vindt De Bruin 
prima. ‘Mijn kinderen zijn 
niet zulke goede eters, zo’n 

kinderproduct gaat er net 
wat makkelijker in. Maar 

het mag alleen als het op 
het lijstje staat.’
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