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WHITEPAPER
FIRST TIME MUMS

Hoe maken ze 
hun keuzes?

Sanoma Parenting 

ZWANGERE VROUWEN SHOPPEN 
OPVALLEND VEEL 
IN DE VIJFDE EN ZESDE MAAND 

MOEDERS ORIËNTEREN ZICH IN 2016 MEER ONLINE DAN IN 2013 
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Is de uitslag van de zwangerschapstest positief?  
Dan breekt er voor aanstaande moeders een totaal 

nieuw tijdperk aan. Van anti-striae crème tot folium-
zuur, van box tot babyfoon: ze kopen allerlei nieuwe 
producten en maken kennis met diensten waarmee 
ze nooit eerder in aanraking kwamen.

Het is dus waardevol om meer inzicht te hebben in 
hun consumentengedrag per fase (zwanger, baby, 
kleuter), per branche en per productniveau. Aan welke 
informatie hebben moeders behoefte, hoe oriënteren 
ze zich, wat zijn de trends en hoe gaan ze over tot aan-
koop? Met die kennis kunnen adverteerders hun voor-
deel doen: ze kunnen hun strategische adviezen erop  
baseren en content op het goede moment aanbieden. 

ONDERZOEK ONDER 5.700 VROUWEN

Dé plek waar (aanstaande) moeders alle informatie 
kunnen vinden die ze in deze periode nodig hebben, 
is Sanoma Parenting met de grootste crossmediale 
merken Ouders van Nu, Kek Mama en Kidstoday.nl. 
In 2013 brachten we voor het eerst de uitkomsten 
van het First Time Mums onderzoek. 

In 2016 lieten we dit onderzoek zo vergelijkbaar 
mogelijk opnieuw doen, zodat we nu de nieuwste 
gegevens brengen en inzicht geven in wat er is 
veranderd in het gedrag en behoeftes van moeders. 
Nieuw is de doelgroep moeders van kleuters en 
naar school gaande kinderen (3,5 en 4,5 jaar oud). 

Daarnaast geeft het inzicht in wat er de afgelopen 3 
jaar is veranderd in het gedrag en de behoeftes van 
moeders. 

The Choice Marketing Research deed in opdracht 
van Sanoma Parenting online onderzoek onder 
5.700 (aanstaande) moeders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4,5 jaar. Aan welke informatie 
hebben moeders behoefte als ze zwanger zijn of 
als hun kind voor het eerst naar school gaat. Hoe 
oriënteren ze zich, wat zijn de trends en hoe gaan 
ze over tot aankoop? In deze whitepaper laten we 
vast enkele opvallende uitkomsten zien.

MOEDERS 
MAKEN ZICH IN 

2016 VEEL MINDER 
ZORGEN OM 

FINANCIËN DAN 
IN 2013 

MAAR 
LIEFST 5.700 

VROUWEN DEDEN 
MEE AAN HET 
ONDERZOEK
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ORIËNTEREN? VOORAL ONLINE

Hoe oriënteren (aanstaande) moeders zich? Vooral 
online. Ten opzichte van 2013 informeren moeders 
zich meer via internet (van 59% naar 65%). Vooral 
als het gaat om informatie inwinnen over fotoboeken, 
geboortekaartjes en vakanties. 

De meest gebruikte bronnen zijn internetwinkels 
(53%), gevolgd door informatieve websites (42%). 
Het online oriënteren gaat ten koste van informatie 
zoeken in de winkel zelf (van 43% naar 35%). 

Daarnaast oriënteren moeders zich via:
•  Bekenden. Vooral als het gaat om dagtripjes 

(51%), kinderdagverblijf (50%), verbouwing 
(48%), babyvoeding (48%) en meer of minder 
gaan werken (48%). 

•  Andere ouders. Met name bij de keuze voor 
BSO (45%), babyvoeding (44%) en babydraag-
zak (40%). 

•  Magazines. Voor informatie over de kinderwa-
gen, kinderkamer (17%), babyvoeding, flesvoe-
ding, crème tegen striae (allen 14%) en voe-
dingssupplementen voor het kind (10%). 

•  Deskundigen. Voor advies over een (nieuwe) 
hypotheek (65%), zuigelingenmelk of flesvoeding 
(resp. 46% en 38%) of een inboedelverzekering 
(39%). 

•  Winkelpersoneel. Voor informatie over een  
kinderwagen (33%), wasmachine (32%) en  
voedingssupplementen voor mama (30%). 

SHOP TILL YOU DROP 

Veel aanstaande moeders zijn dol op shoppen. In 
de vijfde en zesde maand van de zwangerschap 
kopen ze opvallend veel. Tijdens de eerste maan-
den schaffen ze vaak crème of olie aan tegen of 
ter vermindering van striae. In de derde of vierde 
maand koopt de helft positiekleding en vanaf die tijd 
worden er ook steeds meer babyfoons aangeschaft. 
De grotere aankopen, zoals een kinderkamer, 
autostoel en kinderwagen, volgen halverwege de 
zwangerschap. 

Na zes maanden heeft 70% van de zwangeren een 
box in huis. Bijna een kwart (23%) van de zwan-
geren plant in de vijfde of zesde maand een week-
endje weg met haar partner. Vooral in de laatste 
maanden van de zwangerschap loopt het bedrag 
dat aanstaande moeders uitgeven aan babykleer-
tjes op tot € 140,- per maand.Aankoopmomenten
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WIE KIEST? 

Als het gaat om het kopen van kleding en verzorgingsproducten, 
nemen vooral de moeders de beslissingen. Bij de aanschaf van 
een kinderzenderpakket, on demand tv, een tablet of auto is het 
vaak de man die kiest. Grote aankopen bepalen de ouders samen, 
zoals een nieuw huis, de hypotheek en de kinderwagen. 

LASTIG!

De kinderwagen, het autostoeltje, de kinderkamer en de  
gezinsauto: met de aankoop van deze items hebben (aanstaan-
de) moeders relatief veel moeite. Babymoeders vinden daarnaast 
vooral flesvoeding een lastige aankoop. Kleutermoeders hebben  
moeite met het kiezen van schoenen voor hun kind. 

PRIJS & KWALITEIT

Waarop letten moeders bij de aanschaf van spullen? Vooral op 
kwaliteit en prijs (resp. 59% en 55%). Design vinden ze vooral  
belangrijk bij kleding, de kinderkamer en geboortekaartjes. Bij 
schoolkeuze en dagtripjes spelen eigen ervaringen mee. Bij de 
kinderdagverblijfkeuze wegen ervaringen van bekenden relatief 
zwaar. 

MERKTROUW OF NIET?

Moeders zijn merktrouw als het gaat om voeding- en verzorgings-
producten zoals flesvoeding, zuigelingenmelk, luiers, flessen en 
billencrème. De reputatie van een merk speelt vooral een grote 
rol bij de aankoop van flesvoeding, zuigelingenmelk en crèmes 
ter voorkoming van striae. Niet merktrouw zijn ze als het gaat om 
voorleesboekjes, kleding, speelgoed, een ledikant, een trappelzak, 
een commode en een box. Ze zoeken nog naar het beste merk bij 
de aanschaf van zaken waar ze in later stadium van het moeder-
schap mee te maken krijgen, zoals spelcomputers, een zender-
pakket kinderzenders, een filmcamera en een schoolrugtas. 

MOEDERS
 LEUNEN IN 2016 
VEEL MEER OP 

ADVIES VAN 
DESKUNDIGEN

21% VAN 
DE MOEDERS 

VAN EEN BABY 
KOOPT LUIERS 

ONLINE
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AANKOOPPIEKEN PER FASE

BABY
FASE

Positiekleding Boven/overkleding Broodbeleg

Geboortekaartjes Broodbeleg Boven/overkleding

Boven/overkleding Luiers Schoentjes

53% 71% 86%

52% 69% 85%

48% 68% 76%

Maand 4-5 7-8 maanden 3 jaar en 8-9 maanden

Maand 8-9 8-9 maanden 3 jaar en 7-8 maanden

Maand 5-6 10-11 maanden 3 jaar en 10-11 maanden

Note: hierbij is op maandniveau (binnen 1 fase) gekeken naar welke pieken zich voordoen.

ZWANGER
FASE

KLEUTER/
SCHOOLKIND

FASE
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VAKANTIE!

Tijdens de zwangerschap houden vrouwen zich nauwelijks met vakantie bezig. Maar in de maand na de 
bevalling oriënteren vier van de tien vrouwen zich alweer op een vakantie. De maand erna zijn dat er nog 
meer. Moeders boeken hun vakantie vooral in januari of februari, met name voor de periode mei tot en met 
augustus. Een zonvakantie in Europa heeft hun voorkeur (43%). Ook weekendjes weg (28%) zijn populair. 
De belangrijkste eisen die ouders aan de vakantie stellen: veilig voor de kinderen, de aanwezigheid van 
een zwembad (vooral bij kleuters) en een acceptabele reisafstand.

40% VAN 
DE MOEDERS 

ORIËNTEERT ZICH 
ÉÉN MAAND NA DE 
BEVALLING AL OP

 EEN VAKANTIE 
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Maar er is uiteraard nog veel meer. Voor een uitgebreidere uitdraai toegespitst op jouw branche, 
neem dan contact op met B2B Marketeer Sophie Keeven via sophie.keeven@sanoma.com.

ZWANGERFASE BABYFASE KLEUTERFASE

DIT ORIËNTATIE- 
EN AANKOOPPROCES 

WETEN WE VAN 
78 VERSCHILLENDE 

PRODUCTEN
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Sanoma Parenting is een van de toonaangevende 
clusters binnen Sanoma | SBS. Met haar crossmediale 
mediamerken portfolio voor (jonge) ouders, kennis en 
doelgroep expertise, is Sanoma Parenting al 50 jaar een 
autoriteit in de markt. 

Voor meer informatie of 
vragen kun je contact 
opnemen met:
B2B marketeer Sophie Keeven
Sophie.Keeven@sanoma.com, 06 - 307 416 54.

Sanoma | SBS is met haar zeer uiteenlopend media type-
portfolio in bereik het grootste media bedrijf in Nederland. 
Sanoma | SBS bereikt 92% van de Nederlandse bevol-
king (13+). Dankzij vier tv-zenders, een sterk merkportfo-
lio met crossmediale brands als Libelle, vtwonen, Linda., 
Margriet, Viva, Donald Duck en AutoWeek, dankzij 
digital assets als NU.nl, Kieskeurig en FashionChick, het 
VOD-platform KIJK, MCN Social1nfluencers én dankzij 
events als de Libelle Zomerweek met 84.000 bezoekers, 
de Margriet Winter Fair, de Tinadag-XL, het LINDA.festi-
val en de vtwonen&designbeurs. Als crossmediaal  
mediabedrijf weet Sanoma | SBS al deze kanalen  
succesvol aan elkaar te verbinden. Daarmee bieden  
we onze adverteerders de platformen en de relevante  
context om de connectie te maken met hun doelgroep.

DE CONSUMENT IS CONTINU
IN BEWEGING

Sanoma Parenting 


