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HOE DENKEN TWINTIGERS OVER
BLOEMEN EN PLANTEN?
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Uit cijfers van het marktonderzoekbureau GfK Panelservices Benelux blijkt dat 50-plussers drie
keer meer besteden aan sierteeltproducten dan twintigers. We polsten bij de consument hoe dit
komt.
VLAM, foto's W. De Geest

verbruik naarmate ze ouder worden en
naarmate hun woonsituatie stabieler
wordt. Door de tijdelijke woonsituaties
willen ze voorlopig geen investering
doen in “details” van de woonst.
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Eigen gebruik
Net als de andere Vlamingen kopen
twintigers bloemen en planten vooral
om dankzij de kleuren en geuren leven
en gezelligheid in de woonst te krijgen.
Bij sommigen is het een gewoonte die
ze van thuis uit meekregen, voor
anderen horen bloemen en planten
vooral bij speciale gelegenheden (als
versiering of als cadeau).
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De belangrijkste drempel om bloemen
en planten te kopen is de kostprijs.
Jongeren hebben een klein budget dat
ze liever aan andere zaken spenderen.
Bloemen en planten zijn voor hen vaak
niet hip genoeg en linken ze eerder aan
een ouder publiek. Jongeren kiezen ook
sneller voor iets blijvends, terwijl
planten en vooral bloemen voor hen een
te korte levensduur hebben. Ze hebben
bovendien een gebrek aan kennis over
hoe ze bloemen en planten moeten
verzorgen, waardoor die een nog
kortere levensduur krijgen, wat de
perceptie van hoge kostprijs nog
versterkt.
Er is wel goed nieuws: jongeren
verwachten een stijging van hun

s Twintigers kopen bloemen en planten vooral
om leven en gezelligheid in hun omgeving te
krijgen.

Schenken of ontvangen
Twintigers vinden het enerzijds wel leuk
om bloemen of planten te krijgen omdat
men die dan zelf niet moet aankopen,
wat ze te kostelijk vinden. Het is ook een
leuke herinnering aan de schenker of
aan de reden van ontvangst. Anderzijds
heeft men wel liever iets dat langer
houdbaar is en wordt het beschouwd als
een té makkelijk, geen gepersonaliseerd, last minute cadeau, dat eerder
gegeven wordt aan oudere vrouwen. Bij
sommige gelegenheden zoals een
housewarming vinden ze het wel een
origineel cadeau en door bloemen of
planten te kiezen die passen bij de
persoonlijkheid van de ontvanger, kan er
toch een persoonlijke toets gegeven
worden.
Hoe aantrekkelijker maken voor
twintigers?
Het verbruik van bloemen en planten bij
twintigers kan gestimuleerd worden
door de vooroordelen omtrent prijs,
ruimte en onderhoud af te zwakken.
Dit kan door te zorgen voor een eerste
positieve ervaring, bv. via gratis samples
of kortingen die jongeren stimuleren om
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bloemen en planten uit te proberen.
Voldoende info en de juiste bloem- of
plantkeuze moeten er dan voor zorgen
dat ze een gevoel van voldoening en
kunde overhouden en aanvoelen dat het
onderhoud toch niet zo tijdrovend is.
Een eerste positieve test creëert

openheid tot meer aankopen.
Twintigers staan open voor tips en
inspiratie over bloemen en planten
zolang die op een leuke manier en in
hun taal gebracht worden. Dit kan onder
de vorm van workshops of met behulp
van sociale media. Belangrijk hierbij is

"Zo gezegd"

bij me thuis uitnodigen. Een
interieurarchitecte geeft advies over
interieur, waarom dan geen
bloemenexpert die je advies geeft welke
bloem/plant je het best waar in huis kan
houden.”

• “Ik vind dat bloemen of planten aan een
woonruimte een levendiger, natuurlijke
uitstraling geven.”

• “Je daagt een groep jongeren uit om een
stukje te planten. Via Facebook kunnen
zij dan hun foto's laten zien en
vergelijken met elkaar. Zo kunnen ze van
elkaar leren, bij de ene lukt het immers
wel, bij de andere niet.”
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• “Ik herinner me nog een actie met
gratis palmboompjes die je zelf moest
planten. Nu, je neemt dat in eerste
instantie mee omdat dat gratis is, maar
daarna groeide bij mezelf toch enig
plezier in het verzorgen van dat plantje.
Ik denk dat voor veel studenten toen
'den euro is gevallen'; zo van "tiens, dat
is eigenlijk nog wel plezant om zoiets te
zien groeien en te verzorgen."
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• “Als ik echt mijn fantasie de vrije loop
laat, zou ik graag een bloemenexperte

• “Gratis testplantjes uitdelen waar ze
zelf van nul mee starten. Zo aantonen
dat het niet zoveel tijd en inspanning
vergt om bloemen en planten te
verzorgen en te onderhouden.”
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• “Ontwikkel een game waarin of een app
waarmee ze een tuin moeten aanleggen
of onderhouden. Zorg ervoor dat ze hun
creaties kunnen delen op facebook en
twitter.”

dat de eenvoud en het resultaat van het
onderhoud duidelijk worden weergegeven.
Om de prijsperceptie af te zwakken,
denken ze aan samenaankopen via de
school, aan klantenspaarkaarten of aan
het gebruik van ecocheques.
Ten slotte moet ook getracht worden om
bloemen en planten meer in de leefwereld van jongeren te brengen. We
denken hierbij aan het aanleveren van
creatieve en vernieuwende gebruiks- en
variatiemogelijkheden, aan het openen
van pop-up stores in stadscentra, aan
het inspelen op de huidige trend naar
“homemade”, aan een “voor en na”-test
bij jongerenkamers, aan een sterkere
personalisatie van bloemen en bloempotten en aan imagocampagnes zoals
Floor.be. n
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• "Jongeren als ik kennen niets van
bloemen. Ze zijn op die leeftijd bezig met
carrière maken, gezinsuitbreiding en
hebben weinig aandacht voor bloemen
en planten.”

• “Mijn nicht heeft dit jaar ecocheques
gekregen en ze had geen idee wat ze er
mee kon doen. Heb haar gezegd dat ze
er potgrond, bloembollen en planten
mee kon kopen om haar tuin mee te
verfraaien. Ze viel gewoon uit de lucht,
want ze wist dit niet.”
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• “Jonge mensen werken noodgedwongen
vaak met een klein budget. Planten en
bloemen heb je, hoe jammer dat
misschien ook is, niet echt nodig om te
overleven.”

s Via de sociale media wil VLAM de jongeren
meer vertrouwd maken met bloemen en
planten. De actie over het opfleuren van het
studentenkot is daar een goed voorbeeld van.
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GENTSE AZALEA OP COUNTRYSIDE

foto VLAM
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Op Flanders Expo in Gent loopt van 31
oktober tot en met 3 november de beurs
Countryside+, een feel good-interieurbeurs met ruim 300 standhouders.

s Op Countryside wordt ook aandacht besteed
aan grote azalea’s en gewezen op hun direct effect
op het interieur.
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Countryside+ is een inspirerende beurs
op gebied van design, decoratie, textiel
en natuurlijke vormgeving. Voor deze
editie van Countryside+ zullen de Gentse
azalea’s sfeer en kleur brengen in het
nieuwe groen paviljoen ‘Be Red, Be
White’. Op de stand zal gedemonstreerd
worden hoe de Gentse azalea’s perfect
harmoniëren in een modern interieur
door bijvoorbeeld het gebruik van
kleurrijke grote potten. VLAM zal in deze
editie ook meer aandacht besteden aan
grote Gentse azalea’s die door hun

omvang direct een effect geven op het
interieur.
Onder het motto Don’t be grey! demonstreert de jonge topfleurist Sören Van
Laer eigentijdse, pure creaties met
uitsluitend Gentse azalea’s. Deze
stukken worden op de stand tentoongesteld. Enkele worden verkocht in de
winkelruimte, andere kunnen gewonnen
worden in een wedstrijd via www.
gentseazalea.be.
Meer decoratie-ideeën met Gentse
azalea’s en de verschillende mogelijke
vormen en formaten kan men ontdekken op de vernieuwde site
www.gentseazalea.be. n
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