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Achtergrond en opzet
In opdracht van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (hierna: NAGF), heeft Motivaction International B.V. een kwalitatieve concepttest
uitgevoerd voor twee campagneconcepten gericht op aanstaande en jonge vaders.

Materialen

De twee concepten die zijn getest zijn:

1. Een omschrijving en visual van de vaderschapsbox voor aanstaande vaders (zie bijlage voor hoe dit aan de respondenten is voorgelegd)

2. Een omschrijving en visual van het GROOTklein-concept voor jonge vaders (zie bijlage voor hoe dit aan de respondenten is voorgelegd)

Veldwerk en respondenten

Op 12 maart 2019 zijn 10 interviews gehouden met 14 respondenten bij Motivaction in de onderzoeksruimtes.

In de interviews is telkens gestart met een aantal algemene vragen over hoe de (aanstaande) vaders het (aanstaande) vaderschap ervaren. Hierna
is aan aanstaande vaders (met partner) het GROOTklein-concept voorgelegd en aan jonge vaders (met partner) de vaderschapsbox. Daarbij is
gevraagd naar hun eerste reactie, hun interesse in het idee en hun beoordeling van de insight (herkennen zij zich in de vader voor wie dit
gemaakt is), de belofte (de introductie van het concept) en het bewijs (de uitwerking van het concept). Vervolgens is gevraagd naar het
eindoordeel en hun tips voor eventuele verbeteringen van het concept. Aan jonge vaders is ten slotte ook gevraagd de vaderschapsbox kort te
evalueren.
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Inzicht krijgen in de mate waarin de twee verschillende strategische concepten de doelgroep(en) aanspreken, hen aanzetten 
tot het eten van meer groente en fruit en positief gewaardeerd worden…
… teneinde input te verkrijgen om het meest kansrijke concept te kiezen en optimaal uit te werken

Doelstelling

Totaal aantal respondenten: 14 

Aanstaande vaders alleen: 2 interviews van 30 minuten

Jonge vaders alleen: 4 interviews van 45 minuten

Aanstaande vaders + partner: 2 interviews van 30 minuten (n=4)

Jonge vaders + partner: 2 interviews van 45 minuten (n=4)
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Samenvattende conclusies - algemeen

Meest aansprekende concept: het GROOTklein-concept

✓ Het GROOTklein-concept is het meest aansprekende concept.

✓ De insight van dit concept (behoefte aan samen en speels met hun kind iets ondernemen) wordt herkend en het
concept (inspiratie opdoen en gemakkelijk iets voor henzelf en hun kind kunnen koken) sluit redelijk aan bij de
informatie- en inspiratiebehoefte van jonge vaders.

✓ De insight van de vaderschapsbox (bijrol, onzekerheid en machteloosheid) wordt minder herkend en aanstaande
vaders hebben in mindere mate behoefte aan informatie over voeding voor hun zwangere vrouw.

Het GROOTklein-concept: aantrekkelijk door combinatie van samen doen en praktische bereiding

✓ Jonge vaders begrijpen het concept vaak meteen als recepten die zij samen met hun kind kunnen bereiden. Het gaat
volgens hen vooral om het samen doen en is een speelse manier van educatie. De meeste vaders zijn hier direct positief
over omdat zij het herkenbaar vinden. Zij vinden het belangrijk om iets samen met hun kind te doen en sommige vaders
hebben ook al ervaring met samen koken of kinderen die hier om vragen. De recepten kunnen hen inspiratie geven.

✓ Sommige vaders herkennen in het concept dat dit een makkelijkere/snelle manier is om zowel iets voor henzelf als voor
hun kind te bereiden omdat de ingrediënten hetzelfde zijn. Ook dit spreekt veel vaders wel aan.

✓ In mindere mate herkennen vaders dat het bij deze recepten gaat om gezonde voeding en dat het kopieergedrag een rol
speelt. Wanneer we hen hier meer expliciet op wijzen, reageren zij over het algemeen wel met herkenning op het
kopieergedrag. De reactie op het gezondheidsaspect verschilt. De meeste vaders verwachten wel dat de recepten (in
deze tijd) sowieso gezond zullen zijn. Volgens sommige vaders is dit goed om bij de recepten te vermelden, volgens
andere vaders is dit minder nodig.

✓ Qua uitwerking hebben de vaders verschillende ideeën om het concept nog aantrekkelijker te maken. Deze hebben
vooral betrekking op het geven van meer uitleg voor henzelf én hun kind, zoals meer verhalen over de gerechten (voor
kinderen), weetjes over de voedingswaarde en vooral veel plaatjes voor kinderen van de ingrediënten en de bereiding.

✓ Wat nog onduidelijk is aan het concept is de leeftijdscategorie voor de kinderen waarvoor de gerechten bedoeld zijn. Het
meehelpen lijkt gericht te zijn op wat oudere kinderen terwijl het afgebeelde prakje voor een 1-jarige bedoeld is.
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“Mij spreekt het idee met een 
kookboek meer aan. Ideeën zijn 

allebei even goed, maar het 
kookboek net iets meer.”

“De box geef ik een 4 het grote 
kleine recept geef ik een 7,5. Ik 

zie dit ook als een soort van 
kookboek wat we thuis in de 

keuken zouden hebben.”

“Ik zie echt soort van bonding 
boek voor me waar je inspiratie 

uit kan halen.”

Quotes

“Nu is mijn kookpallet beperkt 
dus misschien dat pappa 

opeens nieuwe ideeën heeft, 
een soort inspiratie.”

“Context zou me veel meer 
aanspreken, leuke verhalen, 
inspiratie. Niet te lang, maar 

halve pagina met voorbeelden 
en dan gerechten.”



5

Samenvattende conclusies - algemeen

De vaderschapsbox: mist relevantie door focus op voeding en weinig verantwoordelijkheidsgevoel bij vaders

(Aanstaande) vaders begrijpen de vaderschapsbox vooral als een box waarin zij allerhande informatie zouden kunnen
vinden die hen kan helpen in de eerste periode na de geboorte van hun kind. Net als andere dozen die er in deze periode
voor de moeder zijn. Dit idee wordt positief ontvangen en speelt in op hun behoefte omdat zij als aanstaande en jonge
vaders nog veel vragen hebben.

Echter, wanneer duidelijk(er) wordt dat de box alleen informatie biedt over gezonde voeding voor hun zwangere vrouw en
bedoeld is voor de periode voorafgaand aan de geboorte, mist het concept voor de meesten relevantie.

➢ Ten eerste vinden zij de focus op het onderwerp voeding te smal. Zij hebben behoefte aan meer praktische informatie
over álle aspecten rondom (de zwangerschap) en de geboorte.

➢ Ten tweede zijn zij in de zwangerschapsperiode gefocust op wat hun vrouw níet mag eten. Dit hebben zij vaak al
uitgebreid opgezocht en ze houden hier rekening mee. Van de positieve bijdrage die voeding in deze fase kan leveren
lijken zij zich niet bewust.

➢ Daarnaast zien zij hun rol op het gebied van voeding vooral als dienstbaar naar hun vrouw en niet zozeer als
verantwoordelijk voor gezonde maaltijden. Zij zijn bereid in haar behoeftes (en cravings) te voorzien als zij deze aangeeft
(zoals ‘s nachts nog een keer dönner halen of snacks voor haar kopen). De (aanstaande) vaders die wij hebben gesproken,
zien geen sturende rol voor zichzelf waarin zij gezonder gaan koken voor hun vrouw en verwachten, mede door het
wisselende humeur van hun vrouw, ook niet dat dit haalbaar is.

Aanstaande vaders verwachten na uitleg van dit concept dat er recepten en ingrediënten in de box zitten. Sommigen
vergelijken het bijvoorbeeld met een HelloFresh-box. De toegevoegde waarde is, als het alleen over voeding gaat, volgens de
vaders beperkt en zij twijfelen over wat er dan voor voeding in de box zit omdat verse (en dus gezonde) voeding niet lang
houdbaar is.

De vaderschapsbox zou wel een succes kunnen zijn, mits er meer informatie inzit dan alleen over voeding en als deze ook
gericht is op de jonge vaders en niet alleen op de rol van de aanstaande vader richting zijn vrouw.
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“Wel goed, beetje als soort 
steuntje in de rug. Er bestaat 

een blije doos en dat soort 
dingen voor moeder en kind, 

maar waar is de vader?”

“Daar twijfel ik beetje over. 
Het is goed duidelijk te maken 

dat je met cravings ook 
gezonde dingen kan eten. Het 

hangt beetje af van het 
humeur welk moment je dat 

aanbiedt.”

Quotes

“Dat luchtige vind ik leuk. Ik 
denk wel als het alleen gaat 

over koken van groenten, kan ik 
dat niet dan?”

“Ik vind het eentonig alleen 
over eten. Een vader heeft ook 

behoefte aan variatie en 
afwisseling en niet alleen 

maar eten.”
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Samenvattende conclusies - algemeen

Afzenders en kanalen

GROOTklein-concept:

✓ Als afzender van het GROOTklein-concept denken jonge vaders aan verschillende partijen zoals een diëtist, Olvarit, Knorr
et cetera. Niemand noemt spontaan de overheid of een door de overheid betaalde organisatie. Vaker geeft men aan dat
men verwacht dat het concept vanuit een (commercieel) bedrijf komt. Wie de afzender is heeft volgens de (aanstaande)
vaders niet direct veel invloed op hoe zij de het concept beleven.

✓ Wanneer de recepten van dit concept vorm krijgen als een kookboek, verwachten de vaders dit te vinden in een
boekwinkel, via een (spaaractie bij de) supermarkt of in biologische winkels. Ook noemen enkelen sociale media en/of
een tijdschrift als logische kanalen om de recepten te delen. Een meerderheid geeft aan dat zij liever (ook) een boek in
fysieke vorm willen hebben dan (alleen) recepten in digitale vorm.

Vaderschapsbox:

✓ Als afzender van de vaderschapsbox denken (aanstaande) vaders bijvoorbeeld aan een zorgverzekeraar maar ook
bijvoorbeeld aan een de verloskundige, een drogist of Unilever. Iemand noemt spontaan dat hij eerder een vrouw dan
man als de afzender ziet van een dergelijk concept. Wie de afzender is heeft volgens de (aanstaande) vaders niet direct
veel invloed op hoe zij de box beleven, mits er niet té veel reclame inzit.

✓ Kanalen waar zij verwachten de vaderschapsbox te kunnen kopen of krijgen, zijn winkels waar moeders nu al dergelijke
boxen krijgen aangeboden zoals Prénatal. Sommigen verwachten dat je de vaderschapsbox regelmatig kan bestellen
omdat er verse ingrediënten inzitten (zoals via thuisbezorgd of Albert Heijn).
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“Je zal het in de boekenwinkel 
moeten kunnen kopen. Als je 
het hebt over gezond eten, 

verwacht ik het in biologische 
winkels.”

Quotes

“Ik vermoed vanuit 
zorgverzekeraars, voor hen is 

het fijn als mensen gezond 
leven. Past in concept van zo’n 

zwangerschapsbox.”

“Prénatal, dat soort winkels 
waar je de blije doos of dat 
soort welkomstpakketten 

krijgt. Dan kun je je als man 
ook houding geven in zo’n 

winkel.”

“Als ik kook heb ik liever een 
boek. Dat vind ik makkelijker 

lezen dan zo een mobiele 
telefoon.”
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Samenvattende conclusies – GROOTklein-concept

Eerste reactie: overwegend positief ontvangen vooral omdat je iets samen met je kind kan doen

✓ Vaders valt in eerste instantie vooral op dat je dit samen met je kind kan doen. Over dit aspect zijn zij enthousiast. Ook reageren
sommige vaders positief op het speelse en luchtige karakter en valt sommigen positief op dat het educatief voor kinderen is.
Enkelen noemen dat het handig is om zowel iets voor jezelf als voor je kind te maken met dezelfde ingrediënten (functioneel).

✓ Vaders die van koken houden en dit vaker doen, herkennen dat kinderen het ook leuk vinden om mee te helpen en hopen dat de
recepten hen nieuwe inspiratie kunnen bieden.

✓ Enkele vaders koken zelf niet of weinig en voor hen is het concept in mindere mate aansprekend.

✓ Een enkeling valt direct over de stereotype invulling van het concept. Ook sommige anderen valt dit op maar zij zien dit minder
als een probleem.

Insight: vooral herkenbaar dat het leuk is om iets samen te doen

Koken met die kleine is best lastig nu hij/zij groentenhapjes begint te eten. Zo’n kind kan nog niet eten wat wij zelf willen eten.
Daarnaast wordt voor mij wordt het vaderschap pas leuk als ik iets kan ondernemen met mijn kind. Ik wil graag een band opbouwen
met mijn ‘Mini-me.’ Je merkt dat kinderen je een spiegel voorhouden, door het kopiëren van je goede én minder goede gedrag.

✓ De meeste vaders herkennen zich wel (enigszins) in de voorgelegde insight. Dat het leuk is om iets met je kind te ondernemen
wordt direct onderschreven. Ook het opbouwen van een band met het kind spreekt aan. Deze insight(s) worden het meest
herkend.

✓ Het kopieergedrag spreekt enigszins aan. Veel vaders (en moeders) weten wel dat zij een voorbeeld zijn voor hun kind. Maar dat
hun kind hen een spiegel voorhoudt, ervaren zij vaak pas als het kind wat ouder is en relateren ze minder aan de dagelijkse
huishoudelijke taken.

✓ Dat het lastig is om iets te bereiden als het kind groentenhapjes gaat eten, wordt maar in beperkte mate herkend. Niet veel
vaders ervaren dit als lastig. Hun vrouw maakt iets, ze pureren zelf wat of ze gebruiken de potjes. Bovendien geven sommige
vaders aan dat het kind soms al kan eten wat de ouders zelf eten.
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“Ik heb het nooit als 
lastig ervaren als ik 

het op mezelf 
betrek.”

“Dit is echt 
speelse manier en 

leuk idee om 
samen te doen 
een band op te 

bouwen.”

“Het gaat over 
samendoen denk 
ik. Ook misschien 
kind meer bewust 
maken van eten. ”

Quotes

“Mijn kind is niet 
mijn mini-me maar 

ik herken wel de 
wel band 

opbouwen en 
dingen kopiëren en 
wat is wel goed en 

niet goed is.”
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Samenvattende conclusies – GROOTklein-concept

Belofte: samen koken is voor veel vaders wel aansprekend, de functionaliteit ook maar in mindere mate

Het Grote Kleine Recept staat voor eenvoudige gerechten, ingrediënten en bereidingen die helemaal zijn toegespitst op samen koken.
Geen kinderrecepten dus, vader en kind doen alles samen. Met de Kleine-Grote recepten kook je in één keer een lekkere maaltijd voor
jezelf én een prakje voor je kind. Dan hoef je voor je kind ook niet een ander prakje te koken dan je zelf eet.

✓ Het idee van samen koken slaat bij de meeste vaders wel aan.

✓ Vooral vaders die zelf al vaak koken, vinden het leuk dat het concept hierop inspeelt. Zij zien de recepten vooral als inspiratie
over hoe zij hier meer variatie in kunnen aanbrengen.

✓ Vaders voor wie koken minder alledaags is, geven aan dat het samen koken wel lang zal duren en zorgt voor veel troep die
weer opgeruimd moet worden. Zij zien het vooral als een opgave om dit te gaan doen en zouden liever samen iets anders
doen met hun kind (in plaats van koken). Hele simpele gerechten zouden eventueel wel kunnen (denk bijvoorbeeld aan een
fruitshake of een ei koken).

✓ Voor vaders die zelf niet koken, is het concept veel minder aansprekend. Zo geeft één vader aan dat het voor hem alleen maar
stressvoller zou worden als hij bij het koken ook nog zijn kind hierbij moet betrekken.

✓ Het idee dat je hetzelfde gerecht maakt voor jezelf en je kind vinden sommige vaders wel functioneel. Hoewel sommige vaders
dit als voordeel noemen, blijft het samen koken aspect voor hun aansprekender dan het functionele aspect.
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“Om inspiratie op 
te doen, te kijken 
wat er nog meer 

kan en ideeën op te 
doen.”

“Ik zou dit 
misschien meer 

doen vanuit 
bonding dan 

vanuit functioneel 
oogpunt.  Als het 
functioneel moet 
zijn, bestellen we 
‘s avonds eten.”

“Als je het niet zo 
vaak doet en dan 

tijd creëert om 
samen te koken 

en rommel te 
maken dan gaat 
dat niet recht toe 
recht aan. Je zal 
wel 2 uur nodig 

hebben.”

Quotes
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Samenvattende conclusies – GROOTklein-concept

Bewijs: recepten mogen nog meer worden opgeleukt

Met de recepten geven we de vader een handige tool waarmee hij zich eigenaar voelt van de keuken, en introduceren we een nieuwe
manier van koken, namelijk GROOT KLEIN koken. De recepten zijn zo geschreven dat vader en kind samen koken en allebei een aandeel
hebben: “Ik doe de pasta, verdeel jij de paprika en champignons?”

✓ Vaders reageren wisselend, maar meestal niet instemmend, op het idee dat zij ‘eigenaar’ zijn van de keuken. Sommige vaders
vinden dit te stereotype (blijkbaar wordt ervanuit gegaan dat zij dit niet zijn). Een ander noemt dit ‘vreemd’ en een moeder geeft
lachend aan dat de vader wel mag koken maar dat zíj uiteindelijk wel de eigenaar blijft van de keuken.

✓ Het idee dat de recepten zo geschreven zijn dat zowel vader en kind een aandeel hebben in de bereiding valt meestal in goede
aarde. Het voorbeeld wordt ook als speels gezien.

✓ Belangrijk voor de uitwerking is volgens veel vaders dat de recepten in ieder geval simpel moeten zijn en snel te klaar te maken. Bij
simpel hoort dat de bereidingsuitleg kort is, er niet te veel verschillende ingrediënten gebruikt worden, en je de deze in de
supermarkt kan kopen. Onder snel verstaan vaders dat de bereiding ongeveer een half uur duurt.

✓ Vaders hebben veel ideeën over hoe de uitwerking nog aantrekkelijker kan worden gemaakt. Ideeën die zij noemen zijn:

✓ Meer plaatjes voor de kinderen. Zij zien voor zich dat het kind ook zelf dingen kan aanwijzen en in een fysiek boek kan
bladeren. Dit kunnen plaatjes zijn van de bereiding (een soort visuele handleiding) of van de ingrediënten die een kind kan
herkennen en zo bijvoorbeeld kan leren wat een paprika en courgette is. Bij deze afbeeldingen denken de vaders die dit
benoemen aan speels getekende afbeeldingen.

✓ Variatie in aanbod: inspirerende (multi-culturele) gerechten maar juist ook hele simpele opties zoals een fruitshake.

✓ Variaties van het gerecht voor de ouders en het kind, zoals de mogelijkheid de kruiden niet voor het kind toe te voegen.

✓ (Korte) verhalen voor de kinderen over de gerechten die leuk zijn om voor te lezen als inleiding op het koken.

✓ Korte weetjes en feitjes bij de gerechten (bv. over vitaminen of waar het gerecht vandaan komt) voor zowel vader als kind.
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“Misschien wat 
getekende plaatjes 

van de groenten 
die erbij zitten 
bijvoorbeeld 

champignons.”

“Het stukje dat hij 
zich eigenaar 
voelt van de 

keuken dat vind ik 
een beetje een 

vreemd zinnetje. 
Voor de rest is het 
een leuk verhaal.”

“Dat er plaatjes 
bij zitten en dat ze 
kunnen kijken goh 

wat vind ik er 
lekker uitzien. 
Mijn dochter 

roept vaak ik wil 
dit en dit. Nu kan 

ze zien hoe het 
wordt.”

Quotes
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Samenvattende conclusies – GROOTklein-concept

Visual: aansprekend vormgegeven, maar kinderprakje mag er aantrekkelijker uitzien

Vaders reageren veelal enthousiast over hoe de gerechten (in dit geval in het boek) staan weergegeven. Belangrijk is dat het er
speels en simpel uitziet en dat is bij dit voorbeeld goed gelukt.

✓ Wat hen aanspreekt is vooral de foto van het gerecht en de korte omschrijving van de bereiding (niet te lang).

✓ Wat hen minder aanspreekt is de foto van het geprakte hapje voor het kind. Volgens een aantal vaders moeten hier herkenbare
groenten in staan afgebeeld. Denk aan een stukje wortel of een tomaatje. Dat ziet er volgens hen aantrekkelijker uit en is ook al
goed te eten door jonge kinderen.

Uitwerking concept: voorkeur voor een boek of folder boven digitale varianten

De weergave van het concept die in het onderzoek is laten zien, is een gerecht in een boek. Dit is ook wat vaders vooral
aanspreekt. Zij hebben de voorkeur voor een boek of folder boven digitale recepten. Dit komt vooral doordat:

✓ Kinderen zelf in een boek kunnen bladeren en dingen kunnen aanwijzen. Met een digitaal recept op de iPad gaat dit vaker mis.

✓ Je een boek op de plank met kookboeken kan zetten en je het dan kan zien staan en bij de hand hebt.

✓ Je in een boek zelf nog aantekeningen erbij kan maken.

✓ Je in de keuken gemakkelijker met een boek overweg kan dan met vieze vingers op een kleine telefoon of iPad.

Effect op gedrag: vooral inspiratie voor vaders die al weleens koken

✓ Vaders die zelf al vaak koken denken vooral dat zij het concept als inspiratie kunnen gebruiken. Meestal koken zij (soms samen
met hun kind) een aantal vaste recepten en zij zijn wel in voor wat meer variatie.

✓ Vaders voor wie koken minder alledaags is verwachten dat zij dit concept wel kunnen gebruiken maar dan moeten de gerechten
wel érg simpel zijn en moet het niet te veel gedoe opleveren. Of zij het daadwerkelijk gebruiken hangt echt af van de verdere
invulling van het concept inclusief communicatie hierover en de kanalen via welke dit wordt aangeboden.

✓ Bij vaders die zelf niet koken is de kans zeer klein dat zij dit concept gaan gebruiken om samen met hun kind te gaan koken.
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“Dit ziet er al 
simpel te maken 

uit, het is niet 
teveel tekst. Ik wil 

eenvoudige 
gerechten.”

“Ja leuk, rechts is 
duidelijk voor 

volwassenen en 
dan links de 

geprakte vorm.”

“Het mag wel 
herkenbaarder 

met stukjes erin.”

“Ik heb liever dat 
ik alles zie en dat 
het tastbaar is. 
Een boek is het 

leukst.”

Quotes

“De meerwaarde is 
dat ik niet steeds 
op zoek hoef naar 
nieuwe recepten, 

gewoon 
inspiratie.”
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Samenvattende conclusies – Vaderschapsbox

Eerste reactie: een variant op de zwangerschapsboxen voor moeders

✓ De meeste aanstaande vaders herkennen de box vooral als variant op zwangerschapsboxen voor de moeder zoals de Blije
doos. Zij verwachten dan dat de box zowel informatie als producten bevat die hen helpt in de periode als het kindje net
geboren is zoals praktische tips en een speentje, of luiers. Over dit idee zijn zij enthousiast.

✓ Enkelen zien het als een box met eten en vergelijken het met maaltijdboxen zoals Hello Fresh. Zij verwachten dat er verse
ingrediënten in zitten of bijvoorbeeld alcoholvrij bier. Over dit idee zijn zij minder enthousiast omdat het minder
toegevoegde waarde biedt in deze fase.

Insight: wisselende reacties; willen helpen en onzekerheid zijn herkenbaar maar de bijrol en de machteloosheid niet

Tijdens de zwangerschap speelt de vader eigenlijk vaak een bijrol; alle aandacht gaat naar de aanstaande moeder. Ik zit maar af te
wachten, terwijl ik juist iets wil dóen. Wanneer de zwangerschap vordert en de bevalling steeds dichterbij komt, wordt steeds
duidelijker dat ik écht vader word. Maar wat is mijn rol? Ik ben natuurlijk trots, maar ik voel me ook wel onzeker en machteloos. Ik wil
wel helpen, maar ik weet nog niet precies hoe.

✓ Op deze insight wordt gedeeltelijk positief gereageerd. De onzekerheid vinden aanstaande vaders herkenbaar en zij willen hun
vrouw inderdaad graag helpen. De framing in de tekst zoals deze is voorgelegd is echter te negatief gekozen. Termen als
machteloos en het hebben van een bijrol sluiten in mindere mate aan bij de beleving.

✓ De onzekerheid is wel iets wat veel mannen herkennen. Vaak verwoorden zij het zelf met de term ‘spannend’. Ze weten
niet precies wat hen te wachten staat.

✓ Het idee dat de vader tijdens de zwangerschap een bijrol speelt, wordt wisselend ontvangen. Sommigen herkennen wel
dat alles om de zwangere vriendin draait. Anderen zijn het hier echter (totaal) mee oneens. Zij hebben het gevoel dat zij
belangrijk zijn en dat er ook veel op hun schouders terecht komt.

✓ De term machteloosheid is voor velen veel te zwaar. Het geeft het idee dat je slachtoffer bent en mannen willen juist
worden aangesproken op het feit dat zij in deze periode ook belangrijk zijn.
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“Ok, ja weer een 
box met eten. Het 
doet me denken 
aan Hello Fresh
dat soort boxen. 
Het spreekt mij 
persoonlijk niet 
heel erg aan.”

“Tijdens de 
bevalling zit je nog 

met heleboel 
gedachten over 

hoe het zal gaan 
als hij/zij er is. Dan 

is het fijn 
handvatten te 

krijgen. Zeker als je 
onzeker of 

machteloos voelt.”

Quotes
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Samenvattende conclusies – Vaderschapsbox

Belofte: de vader wordt teveel onderschat

De Vaderschapsbox laat de aanstaande vader op een luchtige manier kennismaken met het koken van groenten. Een box voor de
vader met kleurrijke tips, recepten en ingrediënten gedurende de hele zwangerschap. Van 20-wekenecho tot 2-dagen-over-tijd.

✓ Veel vaders hebben op zijn minst al wel enige ervaring in de keuken. Het idee (de eerste zin) dat zij nog moeten
kennismaken met het koken van groenten wordt dan ook niet goed ontvangen.

✓ Het idee dat zij een box krijgen met informatie vinden zij leuk. Hun verwachting over de inhoud van de box is in eerste
instantie echter veel breder dan de bedoeling van het concept. Zij verwachten dat er van alles in kan zitten van praktische
tips over logistiek tot luiers en speelgoed.

✓ Wanneer duidelijk wordt (doordat de interviewer dit benadrukt) dat het alleen over voeding gaat voor de vrouw tijdens de
zwangerschap, kunnen de aanstaande vaders minder goed bedenken waar de inhoud van de box uit zal bestaan. Vaak horen
we terug dat zij er ingrediënten in verwachten. Maar daarbij twijfelen zijn meteen aan de haalbaarheid daarvan met
betrekking tot de houdbaarheid.

Het concept als idee, zonder de fysieke box: geeft antwoord op vragen die bij aanstaande vaders niet echt leven

✓ Over het concept (los van de fysieke uitvoering in een box) waarbij vaders informatie krijgen over voeding voor hun vrouw
tijdens de zwangerschap, zijn aanstaande vaders maar in beperkte mate enthousiast. Er leven niet veel vragen bij de
aanstaande vaders omtrent dit thema. De vraag die zij vooral hadden was ‘wat mag mijn vriendin nu niet meer eten?’ en die
hebben zij vaak al beantwoord door op internet te zoeken. Vragen over wat hun vriendin juist wél meer zou moeten eten
leven minder.
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“Je wilt dat haar 
lichaam optimale 
staat is. Dat is wel 
heel liefdevol dat 

je iets lekkers 
maakt.”

“Als ik eerlijk mag 
zijn, 

‘kennismaken 
met koken van 
groenten’ daar 

vind ik een 
vooroordeel in 

zitten alsof je dat 
nooit hebt 

gedaan en alleen 
magnetron 

maaltijden eet.”

“Ik verwacht dat 
daar van alles en 
nog wat in zit.”

Quotes
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Samenvattende conclusies – Vaderschapsbox

Bewijs: de cravings zijn herkenbaar, maar de vrouw helpen gezonder te eten wordt daardoor juist bemoeilijkt

Met praktische tips voor zichzelf en hoe hij het best kan inspelen op de behoeften van zijn zwangere vrouw. Welke groente is 
bijvoorbeeld snel klaar én lekker? Met welk gerecht help je je vriendin met haar cravings? Daarnaast bieden we handvatten om 
ook na de zwangerschap kleurrijk te blijven koken. 

✓ Het idee van de omgang met de cravings van de zwangere vrouw is voor veel mannen herkenbaar. Zij herkennen dat hun
vrouw meer snackt of op rare momenten trek heeft in bepaalde gerechten, hoewel niet iedereen bekend is met de term
‘cravings’.

✓ De rol die aanstaande vaders hierin voor zichzelf zien is er echter vooral op gericht dienstbaar te zijn naar hun vrouw en te
zorgen dat zij kan eten waar zij trek in heeft. Weinig mannen die wij spraken, proberen actief het eetpatroon van hun
vriendin te beïnvloeden. Dit heeft er volgens sommigen ook mee te maken dat hun vriendin een wisselend humeur heeft
tijdens de zwangerschap waar zij rekening mee willen houden.
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“Ik verwacht tips 
hoe en wat met 
cravings. Van 

alles wat ik zelf 
niet zou weten 

ook ideeën hoe ik 
mijn vrouw kan 
verlichten met 
ander werk.” 

“Als je het hebt 
over cravings is 

mijn ervaring dat 
die vaak gericht 

zijn op snelle 
happen en vette 
dingen. Ik weet 
niet of het goed 

gaat als je dan met 
een groentenbox

komt. Of dat je het 
tegenovergestelde 
effect gaat krijgen. 
Het hangt beetje 

af van het humeur 
welk moment je 
dat aanbiedt.”

Quotes

“Ik heb menig ruzie gehad om 
2 uur ‘s nachts om kip 

tandoori.” 

“Zoals vorige week had ze opeens zin in dönner. Eten 
we nooit en vind ik echt vies. Dan moest ik het halen. 

Het was al 23.30u. Gelukkig wonen we dan in 
Amsterdam. Ik zie haar laatste tijd ook meer snaaien 

uit de kast; dingen die eigenlijk meer voor bezoek zijn.” 

“Het is handig praktische tips te krijgen of lekker en 
gezond eten. Maar als de zwangere vrouw daar niet 

voor openstaat dan kan het averechts effect hebben.”
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Samenvattende conclusies – Vaderschapsbox

Visual: vormgeving van de box maakt inhoud niet duidelijk

✓ Vaders kunnen uit de vormgeving van de visual niet goed opmaken wat er in de box zit. Onder meer de gekozen kleuren
doen hen vermoeden dat er ook andere dingen in kunnen zitten, zoals speelgoed of luiers.

✓ De betekenis van de tekst ‘ga voor kleur’ op de box kunnen zij ook nog lastig plaatsen.

✓ Sommige vaders en moeders geven aan dat de vormgeving mannelijker mag door het kleurgebruik aan te passen. Zo ziet
een moeder de bovenkant als roze en geeft aan dat zij verwacht dat dat voor haar partner niet aansprekend is.

Uitwerking concept: het idee van een box spreekt aan maar dan moet de inhoud breder zijn

✓ Veel (aanstaande) vaders zijn erg enthousiast een vaderschapsbox, maar zij willen dat hier meer inzit. Denk aan tips op
allerhande terreinen rondom de zwangerschap en de geboorte, alcoholvrije biertjes, et cetera.

✓ Ook verwachten zij dat de box niet alleen bedoeld is voor de periode van de zwangerschap maar tevens voor de periode
daarna wanneer hun kindje net geboren is. Dit is vooral het moment waar aanstaande vaders met spanning naar uitkijken
en waarvan jonge vaders aangeven dat zij toen nog niet goed wisten wat zij allemaal moesten doen.

✓ Over de toon van de informatie en (eventueel) de box moet goed worden nagedacht. Veel vaders vinden het niet prettig
als zij worden aangesproken alsof zij (nog) niet kunnen koken. Ook het stereotype imago dat wordt neergezet valt niet
altijd in goed aarde.

Effect op gedrag: gering effect omdat informatie maar beperkt aansluit bij hun vragen en de behoeften van hun vrouw

✓ Omdat de aanstaande vaders niet veel vragen hebben rondom de voeding voor hun vrouw tijdens de zwangerschap, en zij
vooral willen voldoen aan de wensen van hun vrouw, verwachten wij niet dat de informatie hierover hen aanzet om direct
gezonder te gaan koken.
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“Maar, de 
betutteling ligt op 
de loer. Zo van ‘je 

kan het niet vriend, 
hier is een doos 
met spullen’.”

“Als ik kijk naar 
de afbeelding 

vaderschapsbox 
ga voor kleur 

denk ik dat het 
niet alleen gaat 
over eten maar 

ook pedagogische 
uitleg.”

“Of je maakt een 
groentebox maar 
als vaderschaps-
box zou ik er ook 

andere dingen 
aan toevoegen. 
Misschien een 

soort vervolgbox
voor de periode 

na de bevalling. ”

Quotes
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Verbeterpunten
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Aanbevelingen

Concepttest strategie aanstaande en jonge vaders | NAGF | B4241

✓ Werk een (flink) aantal wisselende recepten uit. Kies daarbij voor zeer makkelijke recepten 
(fruitshake bijvoorbeeld) voor de vaders die nog nauwelijks koken en voor wat meer 
inspirerende recepten (gevarieerd en multicultureel) voor vaders die al vaker koken en wat 
nieuws willen leren.

✓ Ga ervanuit dat ook kinderen ermee aan de slag gaan. Houd dus rekening met de visuele 
aspecten in het recept: gebruik plaatjes van de ingrediënten en eventueel van de 
bereidingswijzen.

✓ Ontwikkel (eventueel naast een digitale variant) ook een fysieke variant  (zoals een folder, maar 
het liefst een boek). Dit vergroot de kans dat vaders echt met de recepten aan de slag gaan 
omdat het een plek krijgt in hun keuken.

✓ Kies voor de verspreiding via kanalen waar vaders toch al komen. Denk aan het 
consultatiebureau, de supermarkt (eventueel in spaaractievorm), of digitale kanalen. De kans 
dat vaders zelf naar dergelijke recepten (al dan niet in een kookboek) op zoek gaan is namelijk 
vrij klein.

✓ Let op de toon; niet stereotype en ga uit van de kracht van vaders (niet betuttelend).
✓ Richt de recepten écht op het samen koken van vader en kind. Maak dus duidelijk wat het kind 

zelf kan doen wat de vader kan doen. Hiermee verschuift de doelgroep voor dit concept wel 
naar wat oudere kinderen dan de huidige 0-4 jaar.

✓ Als het NAGF gaat om het overbrengen van 
informatie over voeding voor de vrouw in de 
zwangerschapsfase, raden wij een aparte box 
daarvoor niet aan. Dit wekt de verkeerde 
verwachtingen bij de ontvanger.

✓ Als het NAGF ervoor kiest het concept in de 
vorm van een box op de markt te brengen zou 
de inhoud breder moeten zijn dan alleen gericht 
op voeding. Dit zou kunnen in samenwerking 
met andere partijen.

✓ Voor het overbrengen van informatie over 
voeding voor de vrouw in de zwangerschapsfase 
raden wij aan te haken bij bestaande 
informatiekanalen waar mannen ook komen 
omdat mannen zelf niet specifiek naar deze 
informatie op zoek gaan. Zij voelen zich niet 
verantwoordelijk voor de voeding van de vrouw 
tijdens de zwangerschap.

GROOTklein-concept Vaderschapsbox

We raden aan het GROOTklein-concept verder uit te werken omdat dit aansluit bij behoefte van jonge vaders om met hun kinderen samen iets te 
doen en zij het concept positief beoordelen. De concept van de vaderschapsbox leent zich minder goed om in de huidige opzet uitgewerkt te worden.



17

Reacties in detail
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Reacties in detail op GROOTklein concept – enkele quotes
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“Nee, de kleine eet alles mee.”

“Dit klopt niet. Ook met je baby kan je wat leuks 
ondernemen.”

“Ik weet wel dat mijn dochter van 7 dit heel leuk zou vinden.”

“Dit kan wel, wij mixen dit vaak.”

“Dit zie ik als voorbeeld zijn voor je 
kind, dat spreekt me wel aan.”

“Dit doe ik al via andere activiteiten zoals voetbal.”

“Meedoen is wel leuk, maar 2,5 is te jong.”“Dit vind ik aansprekend.”

“Ik heb dit nooit als lastig ervaren.”

“Ja, dit klopt.”

“Dit is pas vanaf een 
jaar of 5/6/7.”

“Beetje stereotype. Blijkbaar gericht op mannen die dit 
niet zijn.”

“Vreemd.”

“Dit lijkt wat meer voor oudere kinderen 
vanaf 3 á 4 jaar.”“Ik had uit dit hele stuk niet gehaald dat het gezondheidsaspect belangrijk is.”

“Nu is het zo een stereotype beeld 
wel. Het zal vast voor groot deel 
waar zijn tegenwoordig dat de 

moeder in de keuken staat en de 
vader op de bank zit tot eten klaar 
is. Maar als het specifiek gericht is 
op vaders is het wel stereotype.”
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Reacties in detail op GROOTklein concept – enkele quotes

Concepttest strategie aanstaande en jonge vaders | NAGF | B4241

“Laat ook tools voor kinderen zien.”

“Maak leuke afbeeldingen voor kinderen.”

“Maak bijvoorbeeld een figuurtje van het 
eten, bijvoorbeeld een popje. Kinderen 

vinden spelenderwijs leuker.”
“Mooi plaatje.”

“Leuk op dat plankje.”

“Dit is echt voor hele 
kleine kinderen.”

“Tekst weergeven zodat het voor kinderen 
leesbaar is.”

“Als ik dit taartje zie, daar heb je weinig voor 
nodig. Denk dat je het gewoon aan tafel kan 

doen en daarna in de oven.”

“Maak toegankelijker met foto’s voor kinderen.”
“Omdat tekst kleiner is denk je: ‘oh is lekker makkelijk” en plaatje 

speelt met je gevoel. Ziet er lekker uit, voor de kleine ook.”

“Je zit met je kind samen en dan gaan we er 
champignons in gooien en dan zeggen dat er 

zoveel vitamines in zitten.”
“Dit zou leuker 

zijn met 
tomaatjes 

erbij.”

“Laat ook 
herkenbare 

groenten zien.” “Dit prakje is voor een kind dat hier 
helemaal niets van meekrijgt.”

“Nu lijkt het op kant en klaar 
Olvarit hapje, dus dat het gezond is 

haal ik er echt niet uit.”

“Ik zou het meer richten op vader en kind 
en koken met verhalen. Ken je het boek 

‘Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes’? Dat 
zijn echt unieke verhalen waar je inspiratie 

uit kan halen.”

“Doe een plaatje van een kind in chef-pakje met 
vader erachter. En koken met ouders als 

hoofdtitel.”
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Reacties in detail op de vaderschapsbox – enkele quotes

Concepttest strategie aanstaande en jonge vaders | NAGF | B4241

“Dit klopt totaal niet. Ik doe heel veel en mensen 
vragen ook steeds aan mij hoe het gaat.”

“Alles is wel herkenbaar.”

“Onzeker klopt wel.”

“Betuttelend alsof je dit nog nooit hebt gedaan.”

“Machteloos, dan doe je het niet 
helemaal goed als vader.”

“Wat wordt hiermee 
bedoeld eigenlijk?”

“Meestal gericht op slecht eten, en het hangt wel af van het 
humeur van je vrouw wanneer je hiermee aankomt.”

“Ik moet hier wel een beetje om lachen 
ja, die cravings zijn er natuurlijk.”

“Herkenbaar, je wil wel maar kan niets doen.”

“Deze man voelt zich slachtoffer en zo sta ik er 
niet helemaal in.”

“Dit klopt niet. Je wil het gevoel 
hebben dat je in je kracht staat.”

“Niet herkenbaar, ‘er zijn’ is gewoon heel 
belangrijk.”

“Hier gaat het mis, de link.”

“Ik doe dit al, stomen, koken, wokken.”

“De tweede zin in dit stuk is beter dan de eerste.”

“Praktische tips die snap ik niet helemaal. Deze is wel leuk met welk 
gerecht help je je vriendin haar cravings. Daar is de link wel duidelijk.”

“Hier gaat het helemaal fout.”
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Reacties in detail op de vaderschapsbox – enkele quotes

Concepttest strategie aanstaande en jonge vaders | NAGF | B4241

“Ik heb geen idee waar dit over gaat. Er 
kunnen ook luiers inzitten”

“De verpakking mag wel iets 
mannelijker.”

“Is dit een eenmalige box?”

“De vormgeving kan beter.”

“Je zal een soort oerman hebben die 
denkt ‘ik zie roze, het is niet voor mij’’.”

“Door de kleuren denk ik dat er best wel speelgoed in 
kan zitten.”

“Als ik kijk naar de afbeelding vaderschapsbox ga voor 
kleur dat het niet alleen gaat over eten en ook 

pedagogisch uitleggen.”

“Ga voor kleur, ik zou zeggen ga 
samen voor gezond eten.”
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BIJLAGE
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Bijlage | voorgelegd materiaal
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Bijlage | Onderzoekstechnische informatie

• Veldwerkperiode

- Het veldwerk is uitgevoerd op dinsdag 12 maart 2019.

• Methode respondentenselectie

- Door inhouse respondentenselectiebureau M-Select

• Incentives

- De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een kleine financiële vergoeding ontvangen.

• Toonmateriaal

- Twee concepten (zie bijlage pagina 23).

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

- Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 
geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 
maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

• Overige onderzoekstechnische informatie

- Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag 
beschikbaar voor de opdrachtgever

Concepttest strategie aanstaande en jonge vaders | NAGF | B4241
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-
gecertificeerd  

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt 

uitsluitend papier 
met een FSC-label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze 
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.

Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid.

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. 
Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Auteursrecht
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