
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderruimte in restaurant 
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CONCEPT 

Alles wordt in het werk gesteld om de kinderen, én hun ouders, een gezellig en lekker eetmoment te bezorgen. Er 

is een aparte ruimte voor de kinderen. Ook de menukaart weerspiegelt het kindvriendelijk karakter van de zaak, 

met familiegerechten / -porties, en speciale kindermenu’s. Er wordt gezellig samen gegeten in familieverband, of 

de ouders / volwassenen genieten van een ongestoorde maaltijd terwijl hun kroost een leuke tijd beleeft in de 

kinderzone. 
 

DOELGROEPEN 

Dit concept trekt radicaal de kaart van de gezinnen en gezelschappen met jonge kinderen. 

 

VERNIEUWENDE ELEMENTEN 

Het restaurant trekt de kindvriendelijkheid door in alle aspecten van de dienstverlening. De kinderzone is 

voorbehouden voor de jonge bezoekers van het restaurant. Dit is een innovatief concept, afwijkend van de 

typische kinderhoek waar een laag tafeltje staat en er wat bouwblokken en eventueel tekengerei liggen. 



Noden waarop wordt ingespeeld 

Families met jonge kinderen willen graag dat ‘eten uit’ een aangename, lekkere en ontspannende ervaring is voor 
allen, groot én klein. Dit concept komt hieraan tegemoet, zowel door het aanbod aan spelmogelijkheid voor de 
kinderen als door menu’s die aangepast zijn aan de voorkeuren van groot en klein. 

 

Specificaties voor mogelijke uitwerking 

• De kinderzone is een aparte zone, of beter nog, een aparte ruimte, van het restaurant waar de kinderen veilig 
speelgoed vinden en zich kunnen amuseren. Indien de ouders dit wensen kunnen de kinderen hier ook hun 
lievelingskostje krijgen in hun aparte eethoek. 

• Het kindvriendelijk karakter komt verder op verschillende manieren tot uiting: je vindt er ook hoge stoelen, 
kinderzitjes, ververstafel, aangepast bestek, buggyparking, kindercocktails, ballon bij vertrek, … 

• Uiterst belangrijk is dat al het personeel vriendelijk en geduldig met de kinderen omgaat. Het komt ook niet 
op een decibel meer of minder. Een omgevallen limonadeglas wordt met de glimlach vervangen. 

• Optie: één of meerdere jobstudenten (die een opleiding volgen tot kleuterbegeleid/st/er) verzorgen de 
animatie en het toezicht in de kinderzone. 

 

Mogelijke aanbieders / partners 

Alle horeca-zaken die een ruimte hebben die voor kinderen kan ingericht worden, kunnen dit concept uitwerken. 

Wat zit erin aan toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers? 

• Unieke positionering: dit concept plaatst de zaak als radicaal-kindvriendelijk in de markt. 
• Omzetverhoging: een consequente implementatie van een kind-vriendelijke aanpak biedt het potentieel voor 

een permanent hogere bezetting van het restaurant, de week en het jaar rond. 
 

Volgende voorbeelden kunnen inspiratie bieden: 
Restaurant Sensunik: http://sensunik.be/ 
Restaurant De Burgerij: http://www.burgerij.be/kids-toys/ 
Restaurant De Wildebras: http://www.restaurantdewildebras.nl/ 
Een overzichtje van kindvriendelijke restaurants met inspirerende ideeën: https://www.demorgen.be/ 
etendrinken/18-leuke-restaurants-waar-kinderen-welkom-zijn-b2dc7177/ 

 

Hefbomen 
 

De huidige lacune in het aanbod aan kindvriendelijke restaurants is zeker een hefboom voor de kansen op 
welslagen van dit concept. Het is ook een concept dat regelmatig aandacht krijgt van de media. Bij lancering kan 
een publi-reportage in een tijdschrift overwogen worden. 
Er zullen altijd families met jonge kinderen zijn die zoeken naar plaatsen waar ze gezellig samen kunnen uit eten 
gaan. Dit is een grote doelgroep. 
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