VOORBEELD

PERSONA: MARIE

1. Kenmerken contactpersoon
Ik ben
• 34 jaar
• Onderwijzeres lager onderwijs
• Getrouwd met Jacob (26 jaar)
• Mama van Lily (4) en Arthur (6)
Ik organiseer de familieactiviteit om de 80ste verjaardag van mijn opa te vieren. Ik voel me verantwoordelijk en
wil er een leuke en memorabele dag van maken voor hem en de familie.
Ik gebruik Facebook, Instagram, Pinterest en lees Libelle en Het Nieuwsblad.
Ik ben gewend om met de kinderen thuis en in de klas alles snel en efficiënt te regelen. Het moet niet te traag
gaan. Ik hou van directheid en duidelijkheid.
We betalen deze activiteit met de kleinkinderen. We hoeven niet op een euro te kijken, maar dan moet het wel
goed zijn!

2. Kenmerken groep
Mijn opa wordt 80. Hij is nog redelijk fit en actief. Ik ben op zoek naar iets wat aansluit bij de interesse van mijn
opa, namelijk de wereldoorlogen. Hij kan daar boeiend over vertellen. Ik wil een familieactiviteit die ook geschikt
is voor de kinderen.
We zijn een hechte familie. De groep is 23 personen groot en bestaat uit volwassenen en kinderen (tussen 3 en 14
jaar). Het aantal volwassenen is ongeveer even groot als het aantal kinderen. De groep bestaat uit de
grootouders, de kinderen met hun partners, de kleinkinderen en een aantal tantes en nonkels.
De meeste familieleden wonen in Vlaams-Brabant. Enkelen wonen in de provincie West-Vlaanderen.

3. Wat wil ik zien? (sfeer/beleving)
Ik wil graag dat iedereen iets aan het bezoek heeft, jong en oud. Maar zeker ook mijn opa en de kleinkinderen.
Ik vind een leuke en ontspannen sfeer in dit geval erg belangrijk.
Ik ben zeer visueel ingesteld, hou van mooie, verzorgde dingen.

4. Wat wil ik horen? (boodschap/toon)
Ik hoor graag persoonlijke verhalen (ook die van mijn opa). Ik leef mij graag in mensen en situaties in.

5. Wat wil ik doen? (activiteiten)
Als we maar samen ook dingen kunnen doen, babbelen, een spel, ook verkleden vind ik in zo een familiecontext
best leuk.
Daag ons als familie maar een beetje uit. We hebben altijd wel een mening en willen graag ons gedacht zeggen.
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