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BeeModel brengt doelgroepen tot leven

Klantmodellen, in de marketing ook wel persona’s genoemd, helpen om 
de vertaling te maken van doelgroepenbeschrijvingen naar relevante 

demografische en economische kenmerken. Klantmodellen brengen je 
doelgroepen tot leven en vereenvoudigen het gesprek over de 

doelgroepen waar je je op richt.

BeeModel is zo ontwikkeld dat we de kans op aanwezigheid van deze 

klantmodellen in een bepaald gebied kunnen voorspellen. Dat betekent 

dat we kunnen berekenen hoeveel procent van de totale bevolking in 
een gebied voldoen aan de doelgroep.

BeeModel zetten we in bij haalbaarheids- en 
vestigingsplaatsonderzoeken voor horeca- en retailconcepten. Maar 

BeeModel is breed inzetbaar en ook bruikbaar in bijvoorbeeld 
kwalitatieve workshops voor gebieds- en vastgoedontwikkeling.

BeeModel is te verfijnen met eigen data

BeeModel – Het klantmodel van Honeyspot

BeeModel is gebaseerd op openbare en landelijk beschikbare 
databronnen. Maar we kunnen BeeModel aanvullen met klant 

specifieke data, zoals gegevens uit loyalty programma’s. Daarmee 
ontstaat dan een eigen, gedetailleerder klantmodel. 

BeeModel Joris, Meyra en Elin tijdens een 
workshop van De Plekkenmakers
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BeeModel is gebaseerd op demografische kenmerken

Omdat alle 12 BeeModels gebaseerd zijn op demografische en 
economische kenmerken, kunnen wij de kans op aanwezigheid van 
iedere groep in een bepaald gebied voorspellen.

Dat doen we met een geografische analyse, waarvan we de resultaten 
op een kaart weergeven en de onderliggende getallen in een 
overzichtelijke tabel zetten.

Zo geven wij snel inzicht in de grootte van de doelgroep voor een 
product of dienst.

BeeModel in kaart

De kans op Joris, Meyra en Elin in de omgeving van Utrecht
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BeeModel heeft twee hoofdcategorieën

• Enkelvoudige modellen nemen individuele beslissingen voor

• zichzelf

• voor een groep met een vergelijkbaar profiel, zoals de leden van een 
sportclub

• Voor een gezelschap dat hetzelfde doel nastreeft zoals een zakelijke 
bespreking.

• Groepen van mensen met een verschillend profiel, zoals gezinnen 
met mensen van verschillende leeftijden nemen collectieve 
beslissingen

Individuen en gezinnen

• De enkelvoudige modellen zijn beschreven als één persoon en 
worden gebruikt om doelgroepen in beeld te brengen voor 
activiteiten en aankopen waartoe  grotendeels door één iemand 
besloten wordt, zoals kleding of horecaconcepten voor singles.

• De gezinsmodellen worden bijvoorbeeld gebruikt voor 
horecaconcepten die zich op gezinnen richten of vastgoedpartijen 
die onderzoek doen naar woonhuizen. De gezinnen, waaronder ook 
stellen, zijn altijd beschreven als groep, waarbij wordt aangenomen 
dat ieder gezinslid invloed heeft op de keuze die gemaakt wordt. 

Hoe maken mensen keuzes?

Vrienden

Zakelijke 
relaties

Individuele 
besluitvorming

Collectieve  
besluitvorming

Individuele 
activiteiten

Gezinnen

Familie

Nanda is een BeeModel voor 
individuele besluitvorming

Nathan en Priscilla zijn BeeModels
voor collectieve besluitvorming
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6 modellen van groepen met een vergelijkbaar profiel

BeeModels voor individuele besluitvorming

Deze modellen maken zelf de keuze of staan 
voor een groep mensen met een vergelijkbaar 

profiel, zoals studenten of leden van een 
sportvereniging. 

Omar is ongebonden en woont in de stad. Hij 
heeft lage woonlasten en zoekt beleving in 

het middensegment

Olaf is een junior in werk en sociaal zich aan 
het settelen. Hij heeft daardoor toenemende 

woonlasten bij een bescheiden salaris. Hij 
kiest functioneel in het middensegment.

Nanda heeft een vrij beroep én veel sociale 
contacten. Zij kiest voor beleving in het 

middensegment.

Merel gebruikt de horeca voor haar zakelijke 
en privé afspraken zeer functioneel. Een 

passende, bereikbare en discrete locatie is 
belangrijk. Zij kiest voor functioneel in het 

hoge segment.

Paul heeft een regelmatig leven. Zijn 
wekelijkse bijeenkomst met de vriendenclub 
is daar een vast onderdeel in. Hij kiest voor 

gemak in het middensegment.

Ard is weduwnaar. Hij woont in een klein 
huis in de stad en krijgt regelmatig bezoek 
van zijn kinderen. Als hij kiest, dan kiest hij 

voor gemak in het lage segment.

Vrienden

Zakelijke 
relaties

Individuele 
besluitvorming

Collectieve  
besluitvorming

Individuele 
activiteiten
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6 modellen van groepen met een verschillend profiel

BeeModels voor collectieve besluitvorming

Deze modellen maken keuzes met elkaar 
omdat het voor alle leden van de groep 

belangrijk is dat hun stem wordt 
meegenomen.

Joris en Meyra, midden dertig, zijn onze 
jonge ouders, die klein wonen de stad. Ze 
hebben weinig tijd en beperkte financiële 
mogelijkheden. Zij kiezen voor beleving in 

het middensegment.

Rob is gescheiden en woont in een 
nieuwbouwwijk. Hij heeft behoefte aan 

sociaal contact en kies voor gemak in het 
middensegment.

Frank en Sandra, vijftigers met kinderen op 
de middelbare school, wonen in een ruim 

huis en hebben veel te besteden, maar de tijd 
is beperkt. Zij kiezen voor beleving in het 

hoge segment.

Klaas en Ineke zijn vitale ouderen. Zij vullen  
hun tijd met sportieve en culturele 

activiteiten buitenshuis. Zij kiezen voor 
gemak in het hoge segment.

Maria, Hugo wonen in een volkswijk. Zij gaan 
twee per keer jaar naar Spanje voor 

familiebezoek. In Nederland helpen ze  hun 
zoon Diego met zorg voor de kleinkinderen. 

Zij kiezen functioneel in het lage segment 

Individuele 
besluitvorming

Collectieve  
besluitvorming

Gezinnen

Familie

Nathan en Priscilla wonen net samen. 
Financieel is de ruimte beperkt omdat er 

gespaard wordt voor gezinsuitbreiding. Zij 
kiezen voor gemak in het lage segment.
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Lage segment
Gemiddelde frequentie

Lage segment
Gemiddelde 
frequentie

Middensegment
Hoge frequentie

Hoge segment
Hoge frequentie

Middensegment
Hoge frequentie

Middensegment
Gemiddelde frequentie

Middensegment
Hoge frequentie

Hoge segment
Gemiddelde 
frequentie

BeeModel: koopkracht gerelateerd aan generaties

20 35 50 65 80

Generatie

Minder tijd Minder geld Meer geld Meer tijd Minder energie
Leeftijd

Gen Y Prag Gen Gen X Babyboomers Stille generatie

Koopkracht
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BeeModel is een representatie van echte mensen

Voor de BeeModel hebben echte mensen model gestaan, die we 
gecategoriseerd hebben langs twee assen:

• De levensfase; zijn mensen single, wonen ze samen, hebben ze jonge 
kinderen of zijn deze alweer het huis uit. Alle verschillende 

levensfases die in generaties worden uitgedrukt, hebben invloed op 
de hoeveel tijd én de hoeveelheid besteedbaar inkomen die mensen 

hebben.

• De relatieve koopkracht binnen de levensfase: in iedere generatie 
hebben sommige mensen meer koopkracht dan anderen. Dat heeft 

te maken met inkomen en sociale klasse. De relatieve koopkracht 
bepaalt hoe mensen keuzes maken.

Om een verdere vertaling te maken naar keuzegedrag van BeeModel 
hebben we ze gecategoriseerd naar besteding en primaire behoefte.

Koopkracht en keuzecriteria

Besteding en primaire behoefte

Functioneel Gemak Beleving

Lage 
segment

Midden 
segment

Hoge 
segment
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Weet precies welke modellen er wonen

• Honeyspot Catchment analyses worden gebruik om doelgroepen 
binnen het verzorgingsgebied van een bepaalde locatie te 
kwantificeren. Dat doen we door demografische en economische 
gegevens zoals huishoudsamenstellingen en leeftijden weer te 
geven op kaarten en tabellen. Klik hier voor een uitgebreide uitleg 
van catchment analyses op onze website.

• Vanaf nu kunnen we BeeModel in het verzorgingsgebied 
analyseren. Je krijgt dan voor elk deelgebied te zien hoe de 
verdeling is tussen de verschillende BeeModels: het minimale aantal 
dat je er kunt aantreffen en het maximale aantal. 

BeeModel in Catchment analyses

https://www.honeyspot.nl/onze-producten/catchment/
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Omar

Wij zíjn de stad, nu het nog kan

Omar (24) werkt sinds zijn afstuderen als digital marketeer bij een 
kledingmerk. Omar woont in een gehuurd twee-kamer appartement van 
50 m2 in de stad waar hij gestudeerd heeft.

Omar is single en heeft een druk leven met andere singles en stellen. Ze 
ontmoeten elkaar door de week en in het weekend in de horeca van de 
studentenstad. Hij heeft een redelijk salaris door de krapte op de 
arbeidsmarkt en relatief lage kosten voor woning en levensonderhoud. 
Daardoor houdt hij relatief veel geld over.

Omar heeft (nog) geen auto en verplaats zich met de fiets, OV of met een 
deelauto.

Leeftijd
20-35 jaar

Huishouden
1 persoons

Woningtype
Gestapeld

Grootte
< 50 m2

Eigendom
Huur

Stedelijkheid
Hoog

Autobezit
Geen

m2
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Olaf

Even wat bespreken met een klant buiten kantoor

Olaf (32) verkoopt webshop software aan kleine en middelgrote retailers. 
Zijn kantoor, waar ongeveer 65 mensen werken is dichtbij de snelweg in en 
kantoorpand op een bedrijfsterrein. Hij is vier dagen per week onderweg 

naar klanten. Met hen bespreekt hij vaak in een koffiezaakje in de buurt de 
mogelijkheden van zijn producten.

Grootte
< 80 m2

Leeftijd
30-45 jaar

Woningtype
Koop

Stedelijkheid
Hoog

Inkomen
Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2

Huishouden
Één- of 
tweepersoons
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Nanda

De stad is het verlengstuk van de huis- en werkkamer

Nanda (46) is binnenhuisarchitect. Zij heeft een groot sociaal netwerk, dat 
zij vooral buitenshuis onderhoudt. De stad is een verlengstuk van haar huis-
en werkkamer. Ze komt veel in de horeca voor een lekkere cappuccino na 

het sporten, tot een lunch met een opdrachtgever.

Maar ook tijdens het winkelen met haar dochter Olivia (15) hoort een 
drankje in de stad er gewoon bij.

Ze woont met haar gezin in een groot huis in een ruime woonwijk van een 
grote stad.

Leeftijd
35-50 jaar

Stedelijkheid
Hoog

Grootte
> 80 m2

Woningtype
Grondgebonden

Woningtype
Koop

Inkomen
1- 2x Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2
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Merel

Discrete locatie voor zakelijke contacten

Merel (53) is CFO van een grote software ontwikkelaar. In deze rol is ze 
onder andere verantwoordelijk voor ‘Mergers & Acquisitions”. Gesprekken 
met mogelijke overname kandidaten vinden bij voorkeur buiten kantoor 

plaats. Daarom ontmoet ze veel zakenrelaties bij restaurants in de 
omgeving van het hoofdkantoor. 

Een goede menukaart, een discrete omgeving en parkeergelegenheid zijn 
essentieel.

Grootte
> 120 m2

Woningtype
Grondgebonden

Leeftijd
50-80 jaar

Woningtype
Koop

Inkomen
> 2x Modaal

Autobezit
Hoog

Stedelijkheid
Gemiddeld

m2
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Paul

Elke week eten met de kaartclub 

Paul (58) is inkoper bij een handelsfirma en woont samen met zijn vrouw in 
een gezinswoning aan de rand van de gemeente. Het sociale contact bestaat 
hoofdzakelijk uit de groep vrienden met wie hij een wekelijkse kaartavond 

houdt in het café. Dan wordt er vooraf gegeten en na afloop een borrel 
gedronken.   

Leeftijd
>50 jaar

Grootte
> 80 m2

Woningtype
Koop

Huishouden
Één- of tweepersoons

Stedelijkheid
Gemiddeld

Inkomen
1,5 x Modaal

Autobezit
Hoog

m2
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Ard

Ik ben tevreden in deze buurt

Ard is 76 en al een tijd met pensioen na een werkzaam leven buschauffeur. 
Zijn Inkomsten zijn beperkt tot AOW en een klein pensioen. Ard woont al 
dertig jaar in een klein huis van de woningcorporatie waarvoor hij weinig 

huur betaald. 

Ard’s vrouw is drie jaar geleden overleden en sindsdien komt hij minder 
buiten. Eten, drinken en gezelligheid zijn zaken die in kleine kring thuis 
afspelen. Voor horecabezoek wordt gespaard en gebeurt alleen bij 
bijzondere gelegenheden in familie verband. Net zijn vrouw ging Ard nog 

met vakantie naar hun vaste camping in Overijssel, maar sinds zij er niet 
meer is, vindt hij dat teveel gedoe.

Gelukkig wonen zijn zoon en dochter in de buurt. Zij nemen Ard twee keer 
per maand mee naar een eetcafé in de buurt. Daar verheugd Ard zich altijd 
zeer op.

Leeftijd
>65 jaar

Grootte
< 80 m2

Stedelijkheid
Gemiddeld

Inkomen
Modaal

Autobezit
Laag

m2
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Nathan en Priscilla

Heerlijk om samen te wonen

Nathan (24) en Priscilla (23) wonen net samen in een kleine flat in een 
volkswijk. Nathan is chauffeur bij een pakketdienst en Priscilla werkt in 
een kapsalon.

Samen verdienen ze redelijk, maar het nieuwe huis moet ook worden 
ingericht en dan blijft er niet veel over. Bovendien willen ze graag een 
kindje en dat kan alleen als tenminste één van de twee minder gaat 
werken.

Nu geven ze nog redelijk wat uit in de horeca en tijdens vakanties, en 

kiezen ze voor gemak.

Leeftijd
20-35 jaar

Woningtype
Gestapeld

Grootte
< 80 m2

Stedelijkheid
Hoog

Inkomen
< Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2
Eigendom
Huur

Huishouden
Één- of 
tweepersoons
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Joris, Meyra en Elin

De laatste jaren in de stad

Joris (38) is salesmanager bij een bouwbedrijf. Meyra (36) is designer bij een 
internet bureau. Ze hebben e ́e ́n dochter Elin (4) en wonen in een 
appartement aan de rand van het centrum. Ze werken allebei vier dagen, 

zodat ze ook een dag in de week voor hun dochter kunnen zorgen. Daarmee 
verdienen ze behoorlijk. Wonen en kinderopvang kosten echter veel geld 
waardoor het besteedbaar inkomen toch beperkt is.

In het weekend ondernemen ze gezinsactiviteiten, waar horeca een deel 
van is. Door de weeks gaan Joris en Meyra af en toe afzonderlijk met 

vrienden borrelen zodat de ander op Elin kan passen.

Twee keer per jaar gaan ze samen lekker eten voorafgaand aan de bioscoop, 
theater of concert. Dan regelen ze oppas voor hun dochter.

Leeftijd
35-50 jaar

Huishouden
Gezin

Grootte
< 120 m2

Woningtype
Koop

Stedelijkheid
Hoog

Inkomen
1-1,5x Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2
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Rob en Yuri

Ik ben blij met mijn zoon, maar het leven kent ook veel zorgen

Rob is 37 en gescheiden. Hij heeft co-ouderschap voor zijn zoon Yuri (7). 
Rob werkt als leraar op een basisschool.

Financieel is er weinig ruimte doordat een groot deel van het inkomen 

uitgegeven wordt aan woning en levensonderhoud. Hij heeft een kleine 
gezinswoning kunnen kopen in een nieuwbouwwijk. Dat is fijn, want 
daardoor heeft Yuri toch een eigen kamer bij zijn vader.

Rob doet door-de-week vrijwel alles op de fiets. In het weekend gebruikt hij 
zijn oude auto om met Yuri naar familie en vrienden te gaan. Voorzieningen 

in de buurt zijn een must. 

De horeca bezoeken ze alleen in het weekend. Dan drinken ze een kop 
koffie na het boodschappen doen, of eten ze op zaterdagavond bij een 
gezinsrestaurant in het middensegment

Leeftijd
35-65 jaar

Huishouden
1-ouder gezin

Grootte
< 120 m2

Woningtype
Koop

Stedelijkheid
Gemiddeld

Inkomen
Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2
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Frank, Sandra, Tim en Noor

Druk met werk, gezin en vrije tijd 

Frank is 54 en werkt als CFO bij een handelsonderneming. Sandra is 51 en 
vrijgevestigd psycholoog. Ze hebben twee kinderen, Tim (16) en Noor (11). 

Ze wonen in een ruim huis in een woonwijk van de stad. Sandra heeft haar 

praktijk in de verbouwde garage. Tim zit in de vierde klas van het VWO. 
Noor zit in groep 8 en gaat volgend jaar naar de middelbare school.

Het gezin gaat regelmatig uit eten en neemt in het weekend soms ook 
vrienden mee. Ook theater of concept bezoek vindt regelmatig plaats.

Frank gaat met andere leden van de ondernemersvereniging borrelen in 

een vaste kroeg in het centrum. 

Grootte
> 120 m2

Woningtype
Grondgebonden

Leeftijd
35-50 jaar

Huishouden
Gezin

Woningtype
Koop

Stedelijkheid
Hoog

Inkomen
> 2x Modaal

Autobezit
Hoog

m2
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Klaas en Ineke

Nu we nog vitaal zijn nemen we het ervan

Klaas en Ineke zijn beiden gepensioneerd en wonen in het huis waarin hun 
kinderen zijn opgegroeid. Ze zijn vitaal en hebben veel tijd. Daarom hebben 
ze ook veel hobbies en een rijk sociaal leven. Ee ́n dag per week passen ze op 

kleinkinderen, maar alleen als dat past in de andere bezigheden. 

Het huis is hypotheekvrij, waardoor Klaas en Ineke relatief veel te besteden 
hebben. Ze gaan vaak met vakantie, bij voorkeur in het najaar en vroege 
voorjaar. Ze reizen dan naar de landen rond de Middelandse Zee . Ze 
overwegen om daarvoor een camper te kopen. Dat zou ook een mooi 

moment zijn om te verhuizen naar een luxe appartement zónder tuin. 

De nieuwe plek moet in de buurt zijn van hun huidige woning en toegang 
bieden tot de natuur, zodat ze, als ze in de zomers in Nederland zijn, er 
lekker met de e-bike op uit kunnen trekken. 

Leeftijd
>60 jaar

Huishouden
Één- of tweepersoons

Grootte
> 80 m2

Woningtype
Koop

Autobezit
Hoog

Inkomen
2x Modaalm2
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Maria, Hugo en Diego

We hebben en houden van onze vaste plek

Maria (66) en Hugo (69) wonen in Nederland sinds 1974.  In 1980 werd hun 
zoon Diego hier geboren.

Hugo begon als operator in de staalfabriek en heeft zich ontwikkeld tot 

werkplaatschef van de walserij. Daar is hij zeven jaar geleden na, 39 
dienstjaren, met pensioen gegaan. Maria has een traditionele rol in het 
huishouden en vervult nog altijd belangrijke sociale rollen in de buurt waar 
ze wonen. Maria en Hugo zijn twee keer verhuisd, steeds naar een iets 
ruimere woning in de buurt van de fabriek.

Twee keer per jaar gaan Maria en Hugo naar familie in Spanje. Tussen deze 
reizen door leven ze sober. Nu ze kleinkinderen hebben, zijn ze hun plek in 
Nederland nog meer gaan waarderen. In het weekend bezoeken ze lokale 
horeca voor een kop koffie of een eenvoudige maaltijd.  

Leeftijd
>60 jaar

Huishouden
Één- of tweepersoons

Grootte
< 120 m2

Stedelijkheid
Gemiddeld

Inkomen
Modaal

Autobezit
Hoog

m2
Eigendom
Huur
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