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Ontstaan van OERRR

Stap 1: Onderzoek onder kinderen, ouder, grootouders en de eigen organisatie



Ontstaan van OERRR
Stap 2: Aansluiten bij trends

• Kinderen zitten te veel achter beeldschermen

• Er is een toename van het aantal kinderen met overgewicht

• Verband ADHD en het minder in natuur zijn

• Empowerment is een steeds belangrijker thema binnen gezinnen 

• Natuur en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s binnen gezinnen

• Ouders willen kinderen opvoeden op de ‘Pipi Langkous’ manier



Ontstaan van OERRR

Stap 3: Belangrijke insights

• Kinderen ontdekken natuur op eigen manier

• 2x nee is ja

• Natuur begint als je de voordeur uitstapt
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Belofte van OERRR

In 2027 zetten alle kinderen in Nederland zich actief in voor de natuur, doordat 
ze met OERRR dingen in de natuur hebben beleefd die ze nooit zullen vergeten 
(‘magic moments’).



Introductie OERRR

•

Resultaat: in 3 maanden tijd 70.000 aanmeldingen en 20.000 donateurs



- Onderzoek

- Gratis naar betaald programma

- Segmentatie van de doelgroep

- Samenwerking ING

2015
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Wat is OERRR?

Prikkelend, zintuigelijk, grensverleggend, avontuurlijk, ongepolijst





Kinderen  super blij met hun pakket





Proposities OERRR 0-3 jaar 

voor €15 per kind per jaar

• Programma financieel steeds meer in balans

• Online veel ervaring opgedaan met werving

• Onderzoek heeft inzicht gegeven in de klant

• Activiteiten in de BE’s en BC’s

• Lisa Wade ambassadeur van OERRR

• Scrum werken geïntroduceerd 

2016



Waar staan we nu met OERRR

• Het merk OERRR is geladen

• In 2015 succesvol overgegaan van een gratis programma naar een betaald abonnement 

• Bijna 210.000 kinderen aangesloten bij OERRR, 60.000 betalende abonnementen

• Uit onderzoek blijkt dat ouders hun kinderen hebben aangemeld bij OERRR vanuit 

een intrinsieke motivatie

• ING hoofdsponsor van OERRR. Ruim 11.000 mensen bezoeken de ING Wilde Buiten Dagen

• Ambitie komende jaren
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Vragen?


