De Mom-lennials:
Een nieuwe, kleurrijke generatie moeders
En zó bereik je ze met jouw boodschap

Er is een nieuwe generatie moeders.
Die kinderen heeft gekregen in de 21e eeuw.
Ze behoren tot de eerste 'digitale' ouders.
Die leven, werken en opvoeden in een snelle,
online maatschappij vol onzekerheden.
Die moeten omgaan met alpha moms,
momfluencers en #momshaming.
Ze voldoen niet aan de oude clichés
over moeders.
Maar óók niet aan die over hun generatie.
Maak kennis met ...

Mom-lennials

Het onderzoek
Kek Mama is al ruim 10 jaar hét mediamerk voor leuke
vrouwen die ook moeder zijn (en uitgegroeid tot de
#1 glossy voor moeders). Kek Mama gelooft
dat er verschillende manieren zijn om moeder te zijn.
En dat je het gelukkigst bent als je jouw manier vindt.
De redactie staat constant in contact met de
lezeressen. En weet dus als geen ander dat het beeld
van moeders en de realiteit nogal eens verschillen.

Daarom organiseerde Kek Mama een onderzoek naar
de moeders van nu. De Kek Mama Test is in
juni en juli 2019 gehouden onder 3.500 Nederlandse
moeders van 20 t/m 45 jaar door middel van online
interviews en is uitgevoerd door bureau
TeraKnowledge®. De resultaten zijn representatief
op de variabelen leeftijd, hoogst genoten
opleidingsniveau en leefgebied.

En de uitkomsten zijn
verrassend.

Moeders. Ze combineren met moeite werk en gezin,
maken nauwelijks tijd voor zichzelf en werken om te
leven, niet omgekeerd.
Millennials. Ze geven minder om geld en carrière, (veel)
meer om de planeet. En ze hebben het zwaar: geen
vaste banen, geen betaalbare huizen, burn-out en
quarterlife-crisis liggen op de loer.
Dat zal dan allemaal ook wel gelden voor

Mom-lennials

... toch?

NOT!
Mom-lennials voldoen niet aan de clichés
van moeders. En óók niet aan die van hun
generatie.
Ze geven zichzelf gemiddeld
een 8 voor geluk.

Voor sommige
Mom-lennials is
verantwoord leven
het belangrijkst ...
Maar veel
Mom-lennials
hebben andere
prioriteiten.

Mom-lennials zijn
ambitieuzer dan je zou
denken.
Een verrassend groot
aantal zegt eerlijk:
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Veel Mom-lennials
staan relaxt in het
leven. Het cliché dat
moeders zich altijd
schuldig voelen?
Daar hebben zij geen
last van!

Mom-lennials leven
actief. De grootste
groep gaat graag op
pad, de stad of de wijde
wereld in.
En en gezien worden
op social ja, zien
media hoort daarbij.

Van
zwart-wit
naar 4
kleuren

Toch moeten we uitkijken met zwart-wit uitspraken
over 'de’ Mom-lennial.

Want Mom-lennials vormen zeker geen homogene
groep. Er zijn vier belangrijke groepen aan te wijzen.
Die definiëren we aan de hand van kleuren:

DE
RODE
MOEDER,
die er graag op uit gaat.

DE
BLAUWE
MOEDER,
die gáát voor haar carrière.

DE
GELE
MOEDER,

die zonder schuldgevoel
de boel de boel laat.

DE
GROENE
MOEDER,
die verantwoord leven
voorop zet.

OO

OUTGOING
MOM-LENNIALS

33% van de Mom-lennials

De rode Mom-lennial is een wereldburger.
Via Instagram, Facebook en WhatsApp heeft ze
contact met de hele wereld. Ze is graag onderweg.
Met vriendinnen of met haar gezin.
Ze geniet net goed op Bali als in dat ene leuke nieuwe
tentje om de hoek. Ze weet wat er bij haar in de buurt
gebeurt én wat er aan de hand is in de wereld.
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Dat zegt een derde van de outgoing moeders.

Quality time met het kind?
Ja, maar niet afgesloten van de
buitenwereld. Zes van de tien rode moeders
reageren net zo snel op berichtjes en
telefoontjes als anders en ze checken
regelmatig social media wanneer ze met hun
kind zijn.

Slechts 4%
van de outgoing moeders zet haar telefoon
helemaal uit wanneer ze alleen is met haar kind.

Een kwart is van mening dat het belangrijkste van
opvoeden is dat kinderen in de wereld staan met veel
vrienden en vooral plezier hebben.
En drie van de tien rode moeders proberen meestal op
pad te gaan met hun kind en niet thuis te zitten wanneer ze
een dag vrij zijn.

Twee keer zoveel rode moeders als andere moeders
zeggen dat de perfecte vrijdagavond bestaat uit stappen
met vriendinnen, nieuwe eettentjes uitproberen en dansen.

Vier van de tien rode moeders zouden een half
miljoen van de loterij helemaal opmaken aan dingen
die ze altijd al wilden doen.

Slechts 1%
zou een deel ervan weggeven aan goede doelen.

LAU

AMBITIEUZE
MOM-LENNIALS

30% van de Mom-lennials

De blauwe moeder is ambitieus. Haar gezin is belangrijk
voor haar, maar haar werk is dat ook.
Ze wil zich op elk gebied blijven ontwikkelen.

En tja, dan heb je soms haast. Ze wil veel, misschien
weleens te veel. Maar ze wil haar kinderen ook laten zien
dat er méér is in het leven. Verre vakanties zijn aan haar
besteed. En ze vindt het mooi als haar kinderen leren
het maximale uit het leven te halen.
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Dat zegt 72% van de ambitieuze moeders.
Slechts 3% zegt níet ambitieus te zijn.

"Ik werk omdat ik me wil
blijven ontwikkelen"
Dat zeggen bijna negen van de tien blauwe moeders.

Zes van de tien blauwe moeders vinden hun
sociale leven niet belangrijker dan hun werk.

Het belangrijkste in de opvoeding is volgens de helft
van de ambitieuze moeders dat kinderen hun leven in
eigen hand hebben en zich kunnen ontplooien.

40% van de blauwe moeders werkt minstens
eens per week méér dan ze van plan was.

35% van de blauwe moeders zegt:
“ Er is niets mis met jezelf willen ontplooien en eruit
halen wat erin zit. Pas als je doorzet, ontdek je waar je
grenzen liggen."

24% van de blauwe moeders zou gewoon
blijven doorwerken na het winnen van een half
miljoen euro in de loterij.

GEEL

RELAXED
MOM-LENNIALS

28% van de Mom-lennials

De gele moeder is een relaxte moeder. Ze geniet
ervan om lekker wat aan te klooien met haar kind.
Af en toe wil ze ook wel regels hanteren. Maar niet
altijd. De hele dag opruimen zie je haar niet doen.
En koken? Graag lekker, maar wel snel.
Dat iemand anders het doet, vindt de gele moeder
ook uitstekende optie.
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Dat zegt ruim de helft van de relaxte moeders.

Bij de relaxte moeder komt nooit opruimen twee
keer zo vaak voor als bij de andere moeders.
De meeste moeders hebben hun kinderen op tijd in
bed, bij de relaxte moeder is dat minder
vanzelfsprekend. Bij ruim drie van de tien lukt dat
vaak gewoon niet.
Neemt een kind onverwacht twee of meer vriendjes
mee naar huis? Voor negen van de tien van de relaxte
moeders is dat geen enkel probleem.

Het belangrijkste in de opvoeding van kinderen is
volgens twee keer zoveel gele moeders “dat niet
altijd alles volgens de regels hoeft gaan en dat je
het leven neemt zoals het komt.”

Juist relaxte moeders hebben weleens stress!
Vooral rond het ochtendspitsuur. Want ze plannen
minder en er wordt minder vroeg opgestaan in hun
gezin.

54% van de gele moeders zou een half miljoen
winnen in de loterij zien als een extra:
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ROE

BEWUSTE
MOM-LENNIALS

9% van de Mom-lennials

De groene moeder is bewust bezig met haar omgeving.
Van het milieu in het algemeen tot kleine verschillen die
ze zelf kan maken in haar dagelijks leven.

Duurzaamheid houdt haar bezig. In haar aankopen, het
huishouden maar ook bijvoorbeeld bij de keuze voor
haar vakantie. Ecologische producten spreken haar
meer aan, of het nu gaat om voedsel, beauty of kleding
voor haarzelf of haar kind.
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Dat zegt 34% van de bewuste moeders.

Groene moeders leven doorgaans meer in de grote stad
en Randstad en zijn de oudsten van alle moeders die
meededen aan de Kek Mama Test: gemiddeld 36 jaar.
Groene moeders zijn voor 29% hoger opgeleid,
alleen de ambitieuze moeder is hoger opgeleid.
Voordat ze iets kopen, denken zes op de tien groene
moeders altijd na ze na of ze het écht wel nodig hebben.
Bij de andere moeders is dit slechts 7%.

De groene moeder is vijf keer zo vaak bewust bezig
met waar en hoe (kinder)kleding wordt
geproduceerd.
Ruim negen van de tien groene moeders is bewust
bezig om minder afval te produceren, van de andere
moeders is 28% hiermee bewust bezig.

20%

van de groene moeders
heeft bewust geen auto.

11%

van de groene moeders zou een

deel van haar prijs van 500.000 euro in een loterij
weggeven aan goede doelen, tegen slechts 4% van
de andere moeders.

Allemaal uniek
Allemaal anders. Maar óók allemaal moeders. Die het leven,
inclusief moederschap, vormgeven op hún manier.
Of dat nu ambitieus is of relaxt, outgoing of bewust.
Dat zijn de Mom-lennials!

Kek Mama
weet wat Mom-lennials beweegt.
Én hoe je ze bereikt.

De Kek Mamaredactie kent deze
doelgroep door en
door.
Door onderzoek, maar vooral ook
dankzij 11 jaar ervaring.
We weten wat ze lezen, liken, sharen.
En wat ze wegklikken.
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Toch wisten wij als
redactie dat het voor
onze doelgroep veel
effectiever kon.

1.043 views

9.551 views

Dit maakten wij ervan.
Het resultaat in views
spreekt voor zich.

Wij helpen je Mom-lennials bereiken
in het juiste redactionele umfeld

OUTGOING
MOM-LENNIALS
BEREIK JE HIER
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EVEN
ERUIT
MET OF ZONDER JE GEZIN

LISA (33), VRIEND THIJS (35)
EN DOCHTER BOBBI (1)
LIETEN ZICH TWEE WEKEN
ONDERDOMPELEN IN
DE RELAXTE SFEREN VAN
CURAÇAO.
interview NIENKE BLOKHUIS fotografie PRIVÈBEELD

“Elke avond sleepte ik mijn gezin mee naar het
zwembad van ons resort. Vanaf die plek hadden we
namelijk perfect uitzicht op de zonsondergang van het
eiland. De mooiste die ik ooit heb gezien: echt met
van die Bob Ross-achtige kleuren. En iedere keer als
we daar stonden, dacht ik: wat een cadeau dat we hier
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mogen zijn.
Dat ontspannen gevoel bekroop me vaker tijdens
deze vakantie. Bijvoorbeeld als Bobbi lag te slapen in
een cabana op Mambo Beach en wij nog een drankje
bestelden met het geluid van de zee op de achtergrond.
Of wanneer ik met Bobbi in het zwembad aan het
spelen was. En ’s avonds in Willemstad, als er overal
live muziek klonk en wij langs de kade met gekleurde
huisjes struinden. We hadden maar weinig nodig om in
de vakantiemodus te komen. Dat komt ook door die relaxte sfeer: de mensen zijn vriendelijk, niemand maakt
zich druk. ‘Hier hebben we geen haast’, zei het personeel meteen toen we aankwamen bij ons resort. Bobbi
werd geknuffeld en aangesproken met dushi, en de
temperatuur viel als een warme deken over ons heen.

>
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AMBITIEUZE
MOM-LENNIALS HIER
BANK
REKENING
HOEVEEL STAAT EROP? EN WAAROM?

0,19 euro
LEONIE ROOIT HET SINDS HAAR SCHEIDING PRIMA MET HAAR KINDEREN.
ALLEEN DAT GAT IN HAAR HAND WERKT NIET MEE.

hij hoorde dat ik ‘even’ de stad in ging en had commentaar op elke aankoop. Had Liam
echt drie paar sneakers nodig? Kon ik sowieso niet zelf al winkelen in de kledingkast

Deels denk ik dat mijn kledingtic voortkomt uit mijn jeugd. Mijn moeder zat in de

van Loïs? Op het laatst verstopte ik nieuwe aankopen en knipte labels eraf. Of ik ver-

bijstand. Mijn vader was gevlogen en ze kreeg

kocht oude kleding van Liam en Loïs op Marktplaats, wat ik Jeffrey trots vertelde –

geen cent alimentatie, waardoor ze de eindjes

maar ik ‘vergat’ te melden dat ik dat geld direct omzette in nieuwe garderobe-items.
In ons huwelijk kwam er genoeg binnen om die gaten in mijn hand te vullen. Nu ik

aan elkaar moest knopen. Geld voor extra’s was
er niet, laat staan voor leuke kleding. Op school

alleen ben, moet ik verstandige keuzes maken. Maar het gaat mis bij kleding,

werden mijn zus en ik gepest omdat we ‘zebra-

schoenen en buiten de deur eten. De kinderen en ik zijn dol op sushi. Als ze bij

kinderen’ waren: we droegen kleding van Zeeman

mij zijn gaan we ’s zondags standaard naar zo’n all you can eat-tent. Sowieso is

en de Wibra, en dat was toen niet hip. Voor mij nooit

koken geen hobby van me en verzin ik iedere keer weer een aanleiding om

dure schoenen, maar merkloze gympies. Ik heb me

Leonie (33), basisschooljuf, is moeder van Liam (9)

eten te bestellen. En dat kost geld. Zo’n hele maand aan eetfestijnen loopt al

daar altijd voor geschaamd. Soms kregen we van mijn

en Loïs (7). “Er gaat geen week voorbij zonder dat er een

snel op naar de 175 euro. Om nog maar niet te spreken over het schoenen- en

bestelbusje voor komt rijden met een pakketje. Ik ben zo’n

kledingbudget. De kinderbijslag gaat elke drie maanden in zijn geheel op

moeder die met moeite nieuwe sokken voor zichzelf koopt,

aan nieuwe winter-, zomer- herfst en lenteoutfits voor de kinderen en daar-

ook een unicum. Afgezien van een doodenkele keer

maar wier kinderen er altijd tiptop bijlopen. Als Liam en Loïs

naast shop ik nog regelmatig voor basics en leuke extra’s. Ik durf het bijna

Chinees, aten we altijd thuis. Mijn moeder kon een week

op bed liggen, kruip ik achter mijn laptop. Niks maakt me zo

niet te zeggen, maar soms is dat nog ruim honderd euro per maand.

gelukkig als een leuke denim jumpsuit scoren voor Loïs of stoere

Geld dat ik dus heel makkelijk had kunnen sparen om ook eens een

jeans voor Liam. Heb ik nog tijd over, dan surf ik nog even verder

keer met mijn kinderen op vakantie te gaan naar een all-inclusive re-

voor mezelf. Wat ik leuk vind, gooi ik in het winkelwagentje, om

sort in Turkije of Spanje. Een droom van ons die ik tot nu toe nog niet

uiteindelijk helemaal niks te kopen of slechts een goedkoop shirtje.

tante merkkleding, afdankertjes van onze oudere nichtjes, en die droeg ik dan het liefst elke dag. Uit eten was

doen met een zak aardappelen van vijf kilo en op zaterdag
aten we macaroni met kaas. Een ware traktatie.
Ik wil niet zeggen dat ik een trauma heb opgelopen door
mijn sobere jeugd, maar ik gun mijn kinderen meer luxe. Het

heb kunnen verwezenlijken.

Maar ik heb wel het gevoel even heerlijk te hebben gewinkeld.

voelt daarom als falen dat ik ze dat zorgeloze, luxueuze gezinsDe kinderen gaan overigens wel op vakantie. In de zomer

leven niet meer kan geven. Toen ik nog getrouwd was, hadden we

Te veel uitspattingen kan ik me niet veroorloven. Ik werk drie

gaan ze twee weken naar Frankrijk met Jeffrey en zijn nieuwe

dagen als juf van groep 3. Netto verdien ik ongeveer 1350 euro. Van

vriendin en in de herfst- of meivakantie maken ze vaak nog een

toch echt twee personen nodig. Mijn ex-man was niet meer verliefd.

mijn ex krijg ik 250 euro kinderalimentatie en ik ontvang ook nog wat

tripje van een paar dagen naar een Europese stad. Als ik de

Tenminste niet op mij. En dan houdt het op. Ik ben niet bitter om de

nul geldzorgen. Maar om een huwelijk in stand te houden, heb je

alleenstaande oudertoeslagen en kortingen. Bij elkaar kom ik elke maand

foto’s van mijn ex en de kinderen op Instagram voorbij zie

op zo’n 1950 euro. In principe moet ik daar ruim mee kunnen uitkomen.

komen, steekt dat weleens. Dan zie ik lachende snoetjes bij

Mijn vaste lasten inclusief sportclubs zijn nog geen 1400 euro. Het huis-

het zwembad, bij de barbecue of op de glijbaan. Daar had

vroeg met geld omgaan. Ze waarschuwde ons schulden te vermijden.

houdgeld varieert, afhankelijk van aanbiedingen en hoe vaak de kinderen bij

ik bij moeten staan, denk ik dan. Met mij zijn de kinderen

Voordat je geld uitgeeft moet je het eerst hebben en je kunt het beste een

scheiding, daar heb ik vrede mee, wel om het feit dat ik minder makkelijk kan leven dan ik zou willen. Mijn moeder leerde mij en mijn zus al

nog niet verder gekomen dan een lang weekend in een
troosteloos pretpark, gewonnen via een veilingsite. Ik

leningen aan te moeten gaan. Ik houd me aan dat advies. Afgezien van eens

schaam me diep, want in principe verdien ik genoeg

een maandje een paar tientjes roodstaan tot de volgende paycheck komt heb

75 euro, omdat laatst de afwasmachine stuk ging. Ik heb echt een bloedhekel

geld om ook reisjes te kunnen maken. Om herinnerin-

aan afwassen, dus de volgende dag stond er een nieuwe à 395 euro. Maar daar-

gen te creëren met mijn kinderen. Al was het maar

door werd mijn ‘onvoorziene uitgaven’-rekening direct gedecimeerd. Het saldo van

twee weken kamperen in een tentje in de Arden-

mijn betaalrekening bedraagt volgens mijn bank-app nu nog slechts negentien cent,

nen. Maar zelfs dat lukt me niet. Elk jaar wanneer

nadat ik gister pizza’s had besteld. Gelukkig mag ik nog 500 euro rood staan, zodat

mijn vakantiegeld wordt gestort neem ik me voor

ik deze week nog wel gewoon inkopen kan doen. En misschien ook nog even online

om een vakantie te boeken, maar iedere keer is

kan shoppen. Loïs heeft een nieuw badpak nodig voor zwemles.

er wel iets anders wat voorrang krijgt. Een
nieuwe tv, geweldige sneakers voor ons alle

Ik heb altijd een gat in mijn hand gehad. In mijn huwelijk was mijn uitgaven-

drie of een creditcardrekening van online-

patroon al een enorm twistpunt. Mijn ex Jeffrey werd er gek van. Begon al te zuchten als

aankopen die afbetaald moet worden.
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buffer aanleggen voor mindere tijden. Haar grootste angst was om woeker-

ik geen schulden. Maar daar is dan verder ook alles mee gezegd.”

tekst J O A N M A K E N B A C H

hun vader zijn. Maar als ik me rustig houd met boodschappen doen, moet ik
makkelijk 150 tot 200 euro kunnen sparen. Toch is het me nog nooit gelukt iets
substantieels weg te leggen. Op mijn spaarrekening staat het zielige bedrag van

‘Ik gun mijn
kinderen meer luxe
dan ik vroeger had’
KEK MAMA
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RELAXED
MOM-LENNIALS
RAAK JE HIER

IK
KRIJG
ER
ZOVEEL
VOOR
TERUG

VOOR WE KINDEREN KREGEN KONDEN
WE FEESTEN, BEESTEN EN REIZEN
WANNEER WE MAAR WILDEN. TEGENWOORDIG DRAAIT HET LEVEN OM KEUZES
MAKEN. “NOOIT MEER NAAR DE FITNESS,
KAN MIJ HET SCHELEN.”
tekst J O A N M A K E N B A C H beeld I S T O C K

ROBERT (39), VADER VAN BOB (6) EN LIZ (4)
“Ik had mijn vrouw gewaarschuwd: ‘Ik ben niet
te temmen, ook niet als we kinderen krijgen.’ Ik
hield van mijn vrijheid en als het mooi weer was
wilde ik erop uit met mijn motor. Lekker racen
in Duitsland, met in mijn bagage alleen een

DAAR RIJDT
EEN BRAVE
BURGER

tandenborstel en een schone onderbroek. En toen kwamen kleine Bob en zijn zusje Liz

en vond ik er ineens geen bal aan hele dagen weg te zijn van mijn gezin. Inmiddels heb
ik mijn racemotor ingeruild voor een degelijk en veiliger exemplaar en rijd ik hooguit
een puzzelrit. Ik ben een burgermannetje geworden en vind het heerlijk.”

MISS FITNESS
KRIJGT EEN ZOON

CELINE (29), MOEDER VAN JAXX (2) “Tien jaar geleden sloeg ik geen schoonheidsverkiezing over. Ik werd Miss Bikini, Miss Fitness en Miss Camping. Ik had een strak lijf
en platte buik, sportte zes dagen in de week, at vetarm en dronk geen alcohol.
Niet dat ik nu de boel laat versloffen, maar sinds ik moeder ben sponsor ik de sportschool alleen nog maar. Als ik in drie jaar drie keer ben geweest, is het veel. Ik werk
28 uur per week en besteed mijn vrije tijd liever aan mijn zoon. Ach, je kunt niet alles
hebben. Ik ben geen plofkip, maar heb wel een paar flinke vetrollen. Op het strand
draag ik maar een badpak om de schade te verdoezelen.”

KEK MAMA
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BEWUST

MOM-LENNIALS KOM JE HIER TEGEN

Gericht
verschillende
‘kleuren’
Mom-lennial
bereiken

303.000
interesse in banen en werk

35% moeder

65.000
interesse in carrière

DATABASE:

8 MILJOEN
PROFIELEN

723.000
interesse in duurzaamheid

65% moeder

60% moeder

Mom-lennials
bereik je samen met

Kek Mama

Voor leuke vrouwen die ook Mom-lennial zijn.

