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Chardonnay en sauvignon blanc 
krijgen steeds meer concurren-
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uiteindelijk de norm worden.’
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Ander moederbeeld

Nu moeders hun persoonlijkheid 
in alle aspecten van hun leven 
laten zien, adviseren marketeers 
bedrijven om vrouwen in 
meerdere rollen aan te spreken. 
‘Moeders hoeven geen heilige 
meer te zijn. Ego en gezin vloeien 
steeds meer samen.’
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Hotels met karakter

De reiziger van nu neemt een 
hotel dat naadloos bij zijn life-
style aansluit. Authenticiteit en 
beleving zijn daarbij de sleutel-
woorden. De hotelbranche kiest 
dan ook steeds vaker voor 
een concept waarin het ultieme 
thuisgevoel centraal staat.
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heid van de redactie van Elsevier. 
De thematiek komt tot stand op basis 
van wensen van adverteerders 
en de artikelen worden 
door onafhankelijke 
journalisten gemaakt.

Bij Moederdag horen geschenken en uitstapjes, 
al sinds het feest aan populariteit won. 

TerZake Moederdag verkent de zakelijke 
trends in de hotelbranche en in de wijnhandel. 

Ook onderzoekt TerZake het veranderende 
beeld van moeders in de commercie.

Kaboom hotel Maastricht
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De afstandelijkheid 
die social media in 
het dagelijks leven 
scheppen, hebben  
in de hotelbranche  
tot vernieuwende 
concepten geleid. 
Steeds meer hotels 
ontplooien zich als 
sociale hotspots voor 
uiteenlopende 
aangelegenheden. 

1 The Hoxton 
2 The Jaz
3 The Tire Station  
4 Pillows
5 INK 
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Uit en toch thuis
Logeren in een hotel was nog nooit zo leuk. 
Hoteliers bieden hun gasten steeds meer beleving 
en creëren het ultieme thuisgevoel. Slapen is 
bijzaak geworden. ‘De reiziger van nu kiest een 
hotel dat bij zijn lifestyle past.’  

Loop op een doordeweekse dag eens hotel 
The Hoxton aan de Amsterdamse Heren-
gracht binnen. Het restaurant is een smelt-
kroes van internationale zakenlieden, 
zzp’ers, studenten, creatievelingen en toeris-
ten. Onderuitgezakt op een comfortabele 
bank of gesetteld aan een tafel, nippend aan 
een cappuccino. 
Nog maar een paar jaar geleden waren hotel-
bars en -restaurants allesbehalve populair. 
Hotelgasten dronken er ’s avonds hooguit 
een glaasje voordat ze de stad in trokken. 
Tegenwoordig zijn hotels sociale centra voor 
uiteenlopende aangelegenheden. Hoteliers 
organiseren wijnproeverijen of workshops 
om stadgenoten binnen te halen. Goed voor 
de omzet. Maar hotels komen zo ook hotel-
gasten tegemoet die zich het liefst tussen  
de locals begeven. Voor zakenreizigers is 
het niet langer een straf om ’s avonds in het 
hotelrestaurant te eten.

Authenticiteit en beleving
‘De hotelmarkt is de afgelopen vijf jaar naar 
een hoger niveau geklommen,’ beaamt hotel-
kenner Sander Allegro (48). ‘Je merkt het al 
aan ons taalgebruik. De Bijenkorf verkoopt 
badhanddoeken van hotelkwaliteit. Woon-
bladen omarmen de zogenaamde hotelstijl 
als trend.’ Allegro is directeur hotelrelaties 
bij de Hotelschool in Den Haag en adviseert 
hotels over gastvrijheid. ‘Reizigers zijn  
kritischer geworden in hun hotelkeuze. Het 
verblijf is niet langer ondergeschikt aan de 
stedentrip, het is een bestemming op zich 
geworden.’ Comfort blijft belangrijk, maar 

daarnaast draait het steeds vaker om 
authenticiteit en beleving. ‘Vijfsterren-luxe 
zit ’m niet in marmeren vloeren en gouden 
kranen. Overnachten in een safaritent in  
de bush ervaren we net zo goed als een luxe. 
In steden zijn het met name boutiquehotels 
die inspelen op beleving.’ 
Vooral Amsterdam, dat het grootste aantal 
toeristen trekt en daarmee het interessantst 
is voor hoteliers,  kreeg er flink wat ‘hotels 
met karakter’ bij. Niet alleen nieuwe spelers 
zoals The Hoxton en het Conservatorium 
Hotel, maar ook bestaande ketens bewegen 
zich in dit segment. Die laatste groep doet 
dat met eigen boutiquemerken. Neem de 
International Hotel Management Group 
(IHMG). Begin 2017 opende deze organisatie 
het eerste hotel van boutiquedochtermerk 
Pillows onder de naam Anna van den Vondel.

Huiselijk gevoel
Met Pillows richt IHMG zich op het duurdere 
segment. Kamers kosten gemiddeld 300 
euro per nacht. ‘Vroeger was de overnach-
ting bijzaak, nu kiest de reiziger een hotel 
dat bij zijn lifestyle past. Hij is bereid meer te 
betalen voor een bijzondere ambiance,’  
zegt directeur Rogier Braakman (40). ‘Pillows 
wil gasten een huiselijk gevoel geven.’ Die 
beleving begint al bij de entree. Gasten 
stappen niet een traditionele lobby binnen, 
maar een living met aparte lounges. Er 
brandt een open haard. Achterin staat een 
kok in een pan te roeren. Gasten worden 
verwelkomd door een host die ze een 
drankje bezorgt en hen incheckt per iPad. 

Een receptie of incheckbalie ontbreekt. ‘We 
beperken de administratieve rompslomp,’ 
aldus Braakman. In de living kan de 
hotelgast 24 uur per dag een ontbijt, diner 
of  lunchgerechten bestellen. ‘Met clockless 
eating versterken we het thuisgevoel.’
Bij Pillows openen hotelgasten hun kamer 
met hun smartphone. Het hotel is hierin een 
technologische voorloper. Braakman,  
laconiek: ‘Het is niet iets waar gasten ons op 
uitkiezen. Bovendien, in de nabije toekomst 
is het vanzelfsprekend. Net zoals elk goed 
hotel wifi, een uitstekend bed en een  
regendouche heeft.’

Story telling 
‘Hoteliers durven vaker te kiezen voor een 
goed doordacht hotelconcept,’ weet gastvrij-
heidsdeskundige Allegro. ‘Hotels mikten 
vroeger op een brede doelgroep. Hun focus 
ligt nu meer op lifestyle en interesse.’ Een 
voorbeeld is het op muziekliefhebbers 
ingerichte Hotel Jaz nabij het Amsterdamse 
poppodium Ziggo Dome. 
Hotels gebruiken ook story telling, de kunst 
van het verhalen vertellen, om de ultieme 
beleving te creëren. In het hoofdstedelijke 
Sir Albert Hotel bij de Albert Cuypmarkt 
draait alles om het fictieve personage 
sir Albert. Tot in de kleinste details duikt 
deze ‘moderne aristocraat’ op. Het INK Hotel 
aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburg-
wal volgt dat voorbeeld. Het verwijst de 
hotelgast op vele manieren naar de historie 
van het gebouw, waar vroeger de redactie 
van het katholieke dagblad De Tijd was       > 

‘Het hotel is niet 
langer ondergeschikt 
aan de stedentrip, 
het is een bestemming 
op zich geworden’
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Hoteltrends

1 The Tire Station
2 Kaboom
3 Zoku, greenhouse
4 Zoku
5 Stroom
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Kaboom in maastricht
Een budgetboutiquehotel, met 
trendy interieur en grappige 
details. Luxueus slapen voor 
een klein prijsje. Ook geschikt 
voor gezinnen. 

sKotel in den haag
Het trainingshotel van de 
Haagse Hotelschool. De twin-
tig kamers zijn ingericht door 
hotelketens als Hyatt, Sofitel, 
Okura. Vijfsterrenservice voor 
een schijntje. 

little grand in 
eindhoven
Luxe suitehotel met butler- 
service. Op verzoek wordt de 
koffer uitgepakt, de koelkast 
gevuld en worden overhemden 
gestreken of theaterkaartjes 
geregeld. 

the tire station in 
amsterdam 
Ecologisch designhotel van de 
keten Conscious Hotels. Met 
tafels van gerecyclede koffie-

cups, cradle-to-cradle tapijt, 
levende plantenmuren, een 
organisch restaurant, biologi-
sche wijnen en eco-patisserie 
Sticky Fingers.

stroom in rotterdam 
Gevestigd in een voormalige 
elektriciteitscentrale in het 
Lloydkwartier en een hotspot 
voor locals. Telt achttien riante 
studio’s met grote badkamers. 
Leuk om per watertaxi te 
arriveren.

De keten heeft inmiddels hotels op Schiphol, 
in Amsterdam, Rotterdam, Glasgow,  
Londen, Moskou, Parijs en New York.’  
Delen van het concept werden het afgelopen 
decennium breed gekopieerd door inter-
nationale spelers. 

Innovatief concept
In mei 2016 lanceerden Hans Meyer en 
zakenpartner Marc Jongerius een nieuw 
concept: Zoku. Onder die naam richtte het 
duo knusse appartementen slim in voor 
zakenlieden die in Nederland aan een  
tijdelijk project werken. Meyer reisde zes 
maanden de wereld rond en ondervroeg 
150 expats over hun ervaringen met een  
langer verblijf in het buitenland. Meyer: ‘Deze 
global nomads voelden zich na werktijd vaak 
eenzaam. Zoku – het Japanse woord voor 
stam — biedt de oplossing. De appartemen-
ten wijken af van een traditionele hotelka-
mer doordat het bed is weggewerkt. Dat 
maakt het voor gebruikers makkelijker gas-
ten te ontvangen.’ Maar Zoku is vooral inno-
vatief vanwege de gezamenlijke ruimte die 
fungeert als ontmoetingsplek. De huiskamer- 
sfeer nodigt uit tot een praatje, samen eten 
of een spelletje doen. ‘We organiseren work-
shops en nodigen daarbij ook lokale creatie-
velingen uit. Zij kunnen hier trouwens ook 
werken,’ vertelt Meyer. Het Zoku-concept is 
nu al een succes. ‘We zitten zo goed als vol, 
kregen al diverse internationale hotelawards 
en lovende reacties van gebruikers. Een  
Aziatische dame die hier verbleef, kookte op 
de laatste dag een uitgebreide maaltijd voor 
het personeel om hen te bedanken. Zo blij 
was ze met Zoku.’ De eerste Zoku-vestiging 
met 133 kamers en diverse gezamenlijke 
ruimtes staat aan de Amsterdamse Weesper-
straat. Zoku richt zich volgens Meyer voor-
namelijk op internationale gasten die tijde-
lijk in Amsterdam werken, en sluit toeristen 
niet uit. Een kamer kost 120 euro per nacht.

Hotels verliezen hun voorspelbare karakter 
en worden alleen maar prettiger om in te 
verblijven. Die ontwikkeling wordt versterkt 
doordat de sterrenclassificatie, het systeem 
dat hotels indeelde naar hun ranking van 
één tot vijf sterren, sinds 2015 is losgelaten. 
Dat systeem verplichtte hoteliers lange tijd 
om een receptie, minibar, zwembad en 
kamers met een minimale grootte te  
hebben. Hoteliers zijn daardoor nu vrij om 
verder afwijkende concepten uit te baten. 
Voor de nabije toekomst kan de consument 
zich verheugen op nog meer hotelbeleving. 
Dat geldt zowel voor de kleine als de grote 
portemonnee. [ee]

gehuisvest. Rollen papier, glazen inktpotjes, 
drukletters en typemachines herinneren 
aan die geschiedenis. Op de muur leest de 
gast bij binnenkomst: Where stories are yet  
to be written. 
Directeur Jolanda Sadni Ziane (56) legt uit 
dat alle medewerkers getraind zijn om  
het verhaal van het hotel te delen. ‘De vele  
attributen vormen aanknopingspunten. 
Iedereen, tot de koks in de keuken aan toe, 
kan erover vertellen.’ Ook tijd is een rode 
draad. INK wil zijn gasten niet dwingen vol-
gens de klok te leven. Op elk moment van de 
dag serveert het hotel ontbijt, lunch of diner. 

Bijzondere lunch
INK is een van de 88 vestigingen van de 
MGallery Collection van het luxelabel Sofitel 
van de Franse hotelgigant AccorHotels.  
In het pand zat voorheen Accor-hotel the 
Convent. ‘Dat was gedateerd. Met INK heb- 
ben we een gemiddelde bezettingsgraad  
van 85 procent op 149 kamers.’ Het hotel-
restaurant wordt volgens Sadni Ziane goed 
geboekt, zowel door gasten als omwonen-
den. ‘Er heerst een goede vibe. Maar het is 
hard werken.’ Elke feestdag of evenement 

grijpt het hotel aan als marketingmiddel. 
Tijdens de Gay Pride wordt INK omgedoopt 
tot PINK-hotel. Met Moederdag worden 
traditiegetrouw moeders in het zonnetje 
gezet. Vorig jaar gebeurde dat op een bij-
zondere manier. INK trakteerde enkele een- 
zame moeders uit een nabijgelegen bejaarden- 
huis op een uitgebreide lunch. ‘Een indruk-
wekkende ervaring,’ aldus Sadni Ziane.

Branchevreemde aanbieders
Het gaat goed in de hotelmarkt. In 2016 
registreerden de Nederlandse hotels zo’n 
44,4 miljoen overnachtingen. Daarvan werd 
iets meer dan de helft door internationale 
gasten geboekt. Dankzij de aantrekkende 
economie en een toename van inkomend 
toerisme zit de groei er al jaren op rij in. 
Ook voor 2017 verwacht het economisch 
bureau van Rabobank een groei van 2 tot 3 
procent. Tegelijkertijd wijst de bank op de 
risico’s van een concurrerende markt met 
branchevreemde aanbieders, zoals woning-
verhuurwebsite Airbnb, maar ook pretpar-
ken, dierenparken, theaters en restaurants. 
Rabobank signaleert in het Cijfers & Trends- 
overzicht van de hotelbranche voor 2017 

‘Ook consumenten 
met een kleine beurs 
kunnen zich voor de 
nabije toekomst 
verheugen op nog 
meer hotelbeleving’

twee trends. Enerzijds wordt het bieden  
van beleving steeds belangrijker. Daarnaast 
wijzen de bankiers op de toenemende prijs-
bewustheid van de consument. 

Gamechanger
Ook aan de onderkant van de markt gebeurt 
er veel. In 2008 was hotelonderneming 
CitizenM de gamechanger. ‘Ingegeven door 
internationale modeketens die kleding 
betaalbaar maakten, werd een concept 
gelanceerd dat comfortabel slapen in een 
designhotel bereikbaar maakte voor  
mensen met een kleine beurs. ‘Het was  
revolutionair; de hotellerie was redelijk  
elitair,’ zegt initiatiefnemer Hans Meyer (48). 

Vijf hotels met beleving

➎
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Jacco Oosterhof van webwinkel 
Wijnvoordeel.nl

Maurice Griep, maître-sommelier van 
sterrenrestaurant Het Roode Koper

Vinologie
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‘De klassieke Bordeaux wordt  
onbetaalbaar nu Russen  
en Chinezen massaal inkopen 
en de prijs opdrijven’
Maurice Griep

De vergeten druif rukt  
op in Europa
Na de vergeten groenten op ons  
bord is het nu tijd voor de vergeten 
druif in het wijnglas. De tophoreca 
en de wijnhandel zien de zeldzame, 
biologische en natuurlijke wijnen 
snel opkomen. 

Een chardonnay of een sauvignon blanc? Het is 
de standaardvraag van elke ober wanneer we op 
een zonnig terras een witte wijn bestellen. Al 
jaren domineren deze bekende druivensoorten 
— net als merlot en cabernet sauvignon bij de 
rode wijnen — het wittewijnlandschap. Het com-
merciële succes is zo groot, dat wijnboeren de 
afgelopen jaren massaal chardonnay of sauvig-
non blanc hebben aangeplant. ‘Nog altijd is 
de chardonnay ongekend populair. Maar een 
nieuwe generatie wijnbouwers herontdekt de 
lokale druifsoort,’ vertelt Maurice Griep (38), 
maître-sommelier van sterrenrestaurant Het 
Roode Koper in Ermelo. ‘Dat is goed nieuws;  
uiteindelijk gedijen de oorspronkelijke druiven- 
rassen het best op lokale bodem. Dat proef je 
terug in de wijn.’ Volgens Griep wint de inheemse 
druif aan populariteit in Noord-Spanje, Portugal, 
Italië en op Corsica. Niet zelden levert dat mooie 
verhalen op. Zo werd lange tijd gedacht dat de 
Corsicaanse bianco gentile was uitgestorven. Tot 
deze druivensoort op een verwaarloosd stuk 
grond in de bergen werd ontdekt. Het materiaal 
werd behoedzaam meegenomen en met liefde 
geteeld. Nu beslaat de bianco gentile enkele  
hectaren en brengt mooie wijnen voort. Bij 
Het Roode Koper, dat in 2015 een Michelin-ster 
kreeg, staat de gelijknamige wijn Bianco Gentile 
uit 2015 van Domaine Antoine-Marie Arena sinds 
kort op de wijnkaart. ‘Steeds meer mensen staan 
er voor open,’ zegt Griep. 
De herontdekking van de ‘vergeten’ druif wordt 
ook gesignaleerd door Jacco Oosterhof (36),  
eigenaar van webwinkel Wijnvoordeel.nl. ‘Vooral 
gevorderde wijndrinkers willen wel eens iets 
anders. Bovendien zijn mensen gevoelig voor 
een mooi verhaal.’ Via Wijnvoordeel.nl kunnen 
zo’n 650 wijnen worden besteld. Het bedrijf 

startte in 1999 en was de eerste online wijn- 
winkel. Zeventien jaar later worden vanuit het 
Friese Gorredijk jaarlijks miljoenen flessen wijn 
bezorgd in heel Nederland. In de jaarlijkse top-100 
van e-tailers van webvakmedium Twinkle prijkte 
het bedrijf vorig jaar op positie 48. Recent ont-
ving Wijnvoordeel voor de tweede maal de prijs 
voor de Beste Webwinkel van Nederland in de 
categorie Eten & Drinken. Het bedrijf verkoopt 
ook in België en Duitsland via weinvorteil.de, 
wijnvoordeel.be en bourseduvin.be. Het succes 
zit hem in de voordelige beprijzing en de snelle 
bezorging. Oosterhof:  ‘Onze bedrijfsvoering is 
efficiënt. Er gaat geen geld naar fysieke winkels 
of vertegenwoordigers.’ Oosterhof is mede-eige-
naar van de firma, waar ook investeringsmaat-
schappij Gilde Equity Management eind 2015 een 
belang in nam. Gilde kocht de website als onder-
deel van de snel groeiende consumentenactivi-
teiten van groothandel Baarsma Wine Group.  > 
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Albert te Voortwis en zijn vrouw 
Jantiene van webwinkel Rankwijn.nl
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‘Franse of Italiaanse wijn roept 
eerder een gevoel van authenticiteit 
op dan wijn uit Chili of Australië’ 
Jacco Oosterhof

‘We hebben niet de goedkoopste wijnen, maar 
wel bijzondere wijnen tegen een scherpe prijs.’ 
Beide wijnkenners merken dat de klassieke wijn-
landen — Frankrijk, Italië en Spanje — weer ter-
rein winnen op de ‘nieuwe wereld’ — Australië, 
Zuid-Afrika en Amerika. ‘De nieuwe wijnlanden 
hebben het een paar jaar heel goed gedaan, maar 
zakken nu langzaam weg,’ zegt Oosterhof. ‘De 
consument heeft graag een gevoel bij een wijn-
huis. Een Franse of Italiaanse wijn roept eerder 
een gevoel van authenticiteit op dan een wijn uit 
Chili of Australië. Want iedereen is weleens in de 
Loire- of Chianti-streek geweest.’ Ook uit milieu-
overwegingen zouden wijnen van overzee min-
der in trek kunnen zijn, denkt Oosterhof. 

Alternatief voor klassiekers 
Bij Het Roode Koper is de wijnkelder overwegend 
gevuld met Europese wijnen. Sommelier Griep 
beveelt gasten steeds vaker een Duitse wijn aan. 
‘Vooral de spätburgunder-druif uit het Ahr-ge-
bied, ter hoogte van de Franse Bourgogne, geeft 
mooie rode wijnen. Ze vormen een goed alterna-
tief voor de klassieke Bordeaux en Bourgognes. 
Die worden onbetaalbaar nu Russen, Japanners 
en Chinezen massaal inkopen en zo de prijs 
opdrijven.’ Om een idee te krijgen: voor een Bor-
deaux uit 2005 moet de gast zo’n 300 euro neer-
leggen, voor een fl es uit 2000 gaat de prijs zelfs 
richting 1.000 euro. ‘Toch zal de Bordeaux-wijn 
niet van de kaart verdwijnen. Er zijn altijd gasten 
die die prijs willen betalen.’ Regelmatig ziet 
Griep gasten wijnetiketten scannen met hun 
mobiele telefoon. ‘Met applicaties als Vivino 
kunnen ze zien waar ze de wijn kunnen kopen 
en hoeveel die in de winkel moet kosten.’ Griep 
heeft daar geen moeite mee — dat maakt het aan-
bod in zijn ogen alleen maar transparanter. 

Hoofdpijnwijn
Niet alleen van de groenten op ons bord, ook van 
onze wijn willen we tegenwoordig weten hoe die 
wordt geproduceerd. ‘Foodies weten al langer dat 
je van niet-natuurlijke wijn hoofdpijn krijgt omdat 
er vaak zwavel of sulfiet in zit. ‘Wijn is geen samen-
raapsel van slechte druiven, waarvan met zoet- 
en smaakstoffen iets drinkbaars wordt gemaakt. 
Langzaam sijpelt dat besef door tot de rest van de 
consumenten en in de horeca,’ zegt Albert te 
Voortwis (35), eigenaar van online wijnhandel 
Rank uit Baambrugge. Met zijn vrouw Jantiene 
importeert de ondernemer wat hij noemt ‘schone 
wijnen’ en levert die aan zowel horeca als con-

sument. Het assortiment van Rankwijn.nl telt 
inmiddels zo’n honderd wijnen van een dertigtal 
Europese wijnboeren. De wijnen zijn niet nood-
zakelijkerwijs biologisch gecertificeerd. ‘Zo’n 
certificaat is geen garantie dat een boer op een 
zuivere manier wijn produceert. De wijnboer 
hoeft alleen maar aan een checklist te voldoen, hij 
kan er op de niet benoemde punten een potje 
van maken. En een biocertificaat kost veel geld. 
Daarom produceren kleine wijnboeren vaak zon-
der keurmerk maar wél op een zuivere manier.’
Zuivere wijn produceren betekent volgens Te 
Voortwis dat boeren druiven telen zonder chemi-
caliën. ‘Ook worden de druiven met de hand 
geplukt. Zo wordt voorkomen dat rotte druiven, 
insecten of slakjes mee worden geperst. Een 
natuurlijke wijnboer gaat verantwoord met zijn 
grond om. Die pleegt geen roofbouw.’

De nieuwe norm
De verkoop van biologische en natuurlijke wij-
nen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. 
‘Alle goede restaurants serveren nu biologische 
wijnen,’ zegt Te Voortwis. Voor hem staat vast dat 
biologische wijnbouw de nieuwe norm zal wor-
den. ‘Biologische wijnen zijn het stoffi  ge imago 
kwijtgeraakt. En belangrijker nog: de wijnen zijn 
sinds een jaar of zeven van uitstekende kwaliteit 
en worden rendabel verbouwd.’ 
Ook Oosterhof van Wijnvoordeel.nl ziet het aan-
deel biologische en natuurlijke wijnen stijgen. 
‘Tien jaar geleden had ik zo’n tien biologische 
wijnen in het assortiment. Tegenwoordig zijn het 
er bijna veertig, waarvan ook een deel biologisch-
dynamisch wordt geproduceerd. Dat betekent 
dat een wijnboer volledig in harmonie met de 
natuur wijn verbouwt en bijvoorbeeld rekening 
houdt met de stand van de sterren. Zo worden 
druiven ’s nachts geplukt.’ Hij wil wel de aan-
wezigheid van sulfi et in wijn nuanceren. ‘Sulfi et 
zit van nature ook in wijn, ik vind uitspraken 
daarover vaak wat overdreven.’ 

Zomerhit
De eigenaar van Wijnvoordeel.nl verwacht dat 
houtgerijpte Italiaanse en Spaanse wijnen het 
goed zullen doen. Hij voorspelt ook dat we deze 
zomer meer mousserende wijn zullen drinken. 
‘Doordat de bubbeltax — de extra accijns op 
mousserende wijnen – dit jaar is geschrapt, zijn 
deze wijnen aantrekkelijker geprijsd. Vooral 
Cava, de bubbelwijn uit Noord-Spanje, wordt 
betaalbaarder. Dat wordt daarom dé zomerhit.’ (ee) 

sPinola gavi
natuurlijke witte wijn van 
de cortesedruif, 
lekker bij asperges. 
Albert te Voortwis, 
Rankwijn.nl

bianco gentile  
mooie witte wijn uit 2015 
bij op karkas gegaarde 
kwartel, gestoofd boutje, 
pata negra en gemari-
neerde framboos. 
Maurice Griep, 
Het Roode Koper 

casa saFra 
een houtgerijpte rode 
wijn uit Spanje, lekker in 
het barbecueseizoen als 
begeleider van een mooi 
stuk vlees. 
Jacco Oosterhof, 
Wijnvoordeel.nl

Tips van wijnkenners
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Moeders 2.0 in de reclame
Bedrijven die moeders willen 
bereiken, doen er volgens 
marketeers goed aan vrouwen 
in meerdere rollen aan te 
spreken. Van de huisvrouw tot 
de moeder die een wereldreis 
maakt met haar man en 
kinderen. ‘Ego en gezin vloeien 
steeds meer samen.’

Jacqueline Wolfs 
‘Op het werk ben 
je nog steeds ouder 
en als je met je 
kinderen bent, 
ben je nog steeds 
een wereldreiziger’

Merel de Boer 
‘Moeders willen 
hun persoonlijk-
heid in alle 
aspecten van hun 
leven laten zien’

Marketingstrategieën

Voor de bloemenindustrie, parfum-
merken en chocoladeproducenten  
 — traditiegetrouw de leveranciers 
van klassieke moederdagcadeaus  —
is de tweede zondag in mei een 
belangrijke dag. De prijzen van rozen 
stijgen richting Moederdag soms 
wel met 15 procent, berekende vak-
website Bloemenplantennieuws.nl 
ooit. Maar de afgelopen jaren is de 
bloemenverkoop rond Moederdag 
flink gedaald. Tussen 2008 en 2013 
nam het percentage Nederlanders 
dat bloemen kocht voor Moeder-
dag volgens cijfers van ABN Amro 
Bank af van 62 naar 53 procent. 
Moederdag verandert, en daarmee 
de rol van moeders in de reclame, 
zien Jacqueline Wolfs (41) en Merel 
de Boer (34) van strategisch trend-
bureau Wolves & Birds. Zij advise-
ren onder meer bedrijven als 
verzekeringsmerk InShared, cider-
merk Strongbow en producent van 
stormparaplu’s Senz. ‘Bloemen, 
chocola en parfum lijken wel offers 
die je aan een heilige brengt. Maar 
moeders hoeven geen heilige meer 
te zijn. Idealiseren en streven naar 
perfectie is niet meer van deze 
tijd,’ leert De Boer haar cliënten. 
‘Moeders willen hun persoonlijk-
heid in alle aspecten van hun leven 
laten zien. Daar moeten merken op 
inspelen. Ze moeten de moeder en 
haar gezin aanspreken als een 
ego-collectief.’

Meerdere rollen
Wolfs en De Boer tekenden deze 
paradoxale term op in een column 
in Marketing Tribune. Wolfs illus-

treert dit met een geschiedenislesje 
in moederschap. ‘Vroeger stopte het 
eigen leven van vrouwen op het 
moment dat ze zwanger werden. 
Alles stond in het teken van de 
kinderen. Het gezin boven het ego. 
Geen baan meer, geen vrije tijd, 
haren eraf en joggingbroek aan.’ 
Door de vrouwenemancipatie, de 
economische welvaart en de 
individualisering draaide dat beeld 
honderdtachtig graden en kwam 
het ego boven het gezin te staan. 
Vrouwen kregen verschillende 
rollen: moeder, echtgenote, zaken-
vrouw, vriendin. Die afzonderlijke 
rollen, die Wolfs ‘ik’ noemt, mochten 
niet ten koste gaan van de gezins-
rol. ‘Tegenwoordig zien we dat ego 
en gezin steeds meer samenvloeien. 
Op het werk ben je nog steeds ouder 
en als je met je kinderen bent, ben je 
nog steeds een muziekliefhebber of 
wereldreiziger.’
De Boer geeft voorbeelden: moeders 
die hun kinderen meenemen naar 
festivals, vrouwen die blogs schrij-
ven over verre reizen met hun 
gezin. ‘Sporten gebeurt steeds vaker 
samen. Van de Mud Masters, een 
populaire hardloopwedstrijd door 
de modder langs allerlei obstakels, 

bestaat tegenwoordig de familie-
variant Family Obstacle Run. Cafés 
en restaurants zijn kinderparadij-
zen geworden en speelgoed is een 
waardevolle speelse aanvulling op 
ons interieur.’ Bedrijven doen er 
volgens haar goed aan op dat 
ego-collectief in te spelen. ‘Merken 
die de verbinding tussen ouders en 
kinderen versterken, kunnen de 
ouders van nu in het hart raken.’

Mooi zoals ze zijn
Een commercial die dat volgens 
Wolfs en de Boer goed doet, is het 
filmpje Onslaught — Engels voor 
scherpe aanval  — dat Unilevermerk 
Dove in 2007 lanceerde. De eerste 
paar seconden van de video kijkt 
een roodharig meisje van een jaar 
of zeven vrolijk, naïef en indringend 
in de camera. Haar open blik wordt 
gevolgd door snelle reclamebeelden 
uit de mode- en cosmetische indus-
trie: rode vrouwenlippen, dansende 
vrouwen in bikini, huidverzorgings-
slogans — van kwaad tot erger. Dan 
volgen de afslankpillen, overgeven-
de vrouwen, botox, borden met sla, 
plastische chirurgie. Ten slotte 
weer een stel zevenjarige meisjes 
die in slow motion de straat over-
steken en de tekst: ‘Praat met je 
dochters, voordat de schoonheids-
industrie dat doet’.
Ook concurrent Procter & Gamble 
speelde in op de rol van moeders in 
een campagne (2016) die de moeders 
achter olympische atleten in beeld 
bracht. En kinderwagenproducent 
Bugaboo maakte een reclamespot 
van een vrouw die een reiskoffer-
systeem van dat merk door de 
stad voortbeweegt. ‘Zo zetten ze 
vrouwen in hun kracht als vrouw, 
niet meer alleen als moeder,’ zegt 
De Boer. Zij heeft dan ook een 
voorkeur voor merken die niet de 
ideale wereld schetsen, merken 
die onvolmaaktheid presenteren 
als iets moois. ‘Dat zijn de merken 
waar mensen zich mee kunnen 
verbinden. Omdat ze zich erin 
herkennen.’ [sthdl]

Beelden uit commercials die inspelen op de veranderende 
rol van moeders in de reclame


