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idee
‘HAPPY FAMILIES’ ACTIVITEITENROUTE(S) 

VOOR GEZINNEN MET KINDEREN  
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Een aantal routes rond diverse thema’s voor 
verschillende gelegenheden. De routes ver-
binden grotere en kleinere gezinsvriendelijke 
bezienswaardigheden / winkels / eetgelegen-
heden / activiteiten. Dit wordt gecombineerd 
met een soort ‘schattenjacht’ voor de kinderen. 
Elke route wordt ‘begeleid’ door een ander 
tekenfilmfiguur. De routes zijn toegankelijk via 
een speciale mobielvriendelijke website.

 Bezoekers:  
Helpt ouders om jongere kinderen leuke dingen 
te laten beleven en laat hen nieuwe gezins-
vriendelijke plaatsen ontdekken. Laat ouders 
ook de keuze tussen verschillende prijsniveaus.

 Ondernemers:  
Laat bezoekers kennismaken met minder be-
kende bedrijven, zorgt voor meer (potentiële) 
klanten, bezoekers en een hogere verkoop

2. VOORDELEN
Een instrument waarmee ouders iedereen een 
fijne tijd kunnen bezorgen: de routes bevatten acti-
viteiten voor het hele gezin en tussendoor kunnen 
de kinderen zich bezighouden met een spel

Bezoekers
 Geruststellend en voorspelbaar (ouders kunnen 
alles plannen, geen vervelende verrassingen)

 Opties voor als het regent
 Opties voor verschillende prijscategorieën

Ondernemers
 Een meer geïntegreerd aanbod, samen met 
thema’s en evenementen - iets wat bij alle 
handelszaken past

 Laat gezinnen met minder gekende handels-
zaken kennismaken

 Voorzieningen voor als het regent
 Seizoensgebondenheid afbouwen

3. SUCCESFACTOREN
 Catering voor verschillende interesses en 
gelegenheden - een kans om onafhankelijk te 
zijn van weersomstandigheden en seizoenen

 Inspelen op een belangrijke emotionele 
behoefte van het gezin door iedereen een 
perfecte vakantie te bezorgen 

 Intuïtief en leuk voor kinderen

4. PARTNERS
 Alle councils - aangeven van kennis/info en 
verzamelen van commerciële belangen

 Essex University – technische bijstand bij het 
ontwerpen van de website

 Accommodatie en belangrijkste trekpleis-
ters - de interessantste locaties en logistieke 
basispunten van de routes kunnen als knoop-
punten dienst doen 

 Lokale handelszaken en kleinere beziens-
waardigheden - een variëteit aan mogelijkhe-
den en belevenissen langs de route

 Ontwerper - tekenfilmfiguren 

5. COMMUNICATIE
 Ouders: ‘Dacht u Essex te kennen? Ontdek 
al wat Essex u en uw gezin te bieden heeft, 
weer of geen weer’

 Kinderen: Gebruik de tekenfilmfiguren op 
zichtbare plaatsen bij alle deelnemende on-
dernemers en attracties
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7. HOE WERKT HET?
 Een website (of app) met een selectie van 
verschillende routes, bijv. de regenweerroute, 
stadsroutes, buitenactiviteitenroute, ...

 Langs elke route ligt een waaier aan grotere 
en kleinere trekpleisters waaruit de deelne-
mers kunnen kiezen

 Kinderen kunnen een schattenjacht op maat vol-
gen. Die wordt aangevoerd door een tekenfilm-
figuur - bijv. de figuur op verschillende plaatsen 
langs het traject zoeken, een foto nemen/een 
kaartje vinden en een prijs of een (digitaal of 
papieren) certificaat ontvangen wanneer ze er 
een bepaald aantal hebben gevonden

 Met een app kan dit bijvoorbeeld door punten 
in te tikken die automatisch langs het traject 
worden opgeslagen en opgeteld (let op voor 
de privacyaspecten)

 Dit is een kans voor handelszaken / bedrijven 
om ook handelswaar in de route op te nemen 
(bijv. een fysieke prijs, een bonuskaart, acces-
soires van de tekenfilmfiguur ...)

 Handelszaken/bedrijven kunnen kleine symbo-
lische 'prijzen’ schenken (bijv. chocolade, een pin, 
een stukje speelgoed ...) wanneer mensen tijdens 
hun bezoek de route vermelden of taggen (als 
een verrassing / klantenattentie, zonder dat het 
expliciet in de marketing wordt vermeld) 

 Deelnemende (handels)zaken kunnen gezin-
nen die hen op de route bezoeken naar elkaar 
doorverwijzen

8. TIJDSBESTEK
 Korte termijn:  
interesse wekken en een concept creëren 
voor de routes 

 Middellange termijn:  
Opstellen van de schattenjacht, ontwerp en 
ontwikkeling van de website 

 Lange termijn:  
Uittesten, opzetten en langetermijnbeheer

9. UITDAGINGEN
 Genoeg (handels)zaken vinden die willen mee-
werken (en de tekenfilmfiguren willen uitzet-
ten)

 Kost van de website/app en opstellen van de 
schattenjacht

 Alles bijgewerkt en actueel houden

10. FINANCEEL
Opbrengst: 

 Grotere verkoop doordat meer mensen de 
handelszaken bezoeken

 Potentiële verkoop van producten die aan de 
route zijn gelinkt 

Kosten:
 Ontwikkeling app/website (eventueel met 
hulp van Uni. Essex)

 Marketing & PR – digitaal & papier
 Beheer van de inhoud (medewerkers?)

11. MONITOREN & METEN
 Webanalyse - aantal kliks
 Positieve recensies op de website
 Aantal (potentiële) klanten opmeten
 Aantal doorverwijzingen tussen (handels)
zaken / aantal vermeldingen van de route 
tijdens het bezoek

6. VOOR WIE?
(Combinatie van) doelgroepen
Gezinnen met jonge kinderen (5-14 jaar)


