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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Moderne marketing in vermomming: de totstandkoming van waardeconnecties tussen 

bedrijven en consumenten. 

 

Aanleiding en probleemstelling; verschillende uitwegen uit de marketingcrisis 

Aanleiding tot dit proefschrift waren de  tegengestelde richtingen waarin oplossingen worden 

voorgesteld voor de crisis in de marketingwetenschap en -praktijk . Deze crisis wordt 

enerzijds veroorzaakt doordat consumenten en hun koopgedrag steeds minder voorspelbaar 

blijken te zijn. Dat heeft er anderzijds toe geleid dat marketing als vakgebied in aanzien is 

gedaald, zowel binnen de wetenschap als in het bedrijfsleven (Leeflang 2005a).  

Mogelijke uitwegen uit deze crisis  worden meestal gezocht in twee radicaal verschillende 

richtingen. Aan de ene kant roept men dat marketeers hun werk beter moeten doen, en 

middels verfijnde technieken (zoals datamining) en communicatie in staat moeten zijn 

consumenten beter te leren kennen en aan te sturen. Aan andere kant zijn er oplossingen die 

deze pretenties achterwege laten ten voordele van het ontwikkelen van een sterker 

aanpassingsvermogen en het tijdig inspelen op, in plaats van het voorspellen van 

consumentenvoorkeuren. De eerste soort oplossingen noem ik hypermodern, de tweede 

postmodern. Aan hypermodernisme ligt het geloof ten grondslag dat mensen aansturing nodig 

hebben en dat bedrijven min of meer latente behoeftes moeten opsporen en bevredigen.  

Daarbij is het de rol van marketing om consumenten bewust te maken van deze behoeftes en 

ze ervan te overtuigen dat het voorgestelde voor hen de beste oplossing is. Onder andere het 

begrip ‘doelgroep’ is te begrijpen in deze context: het bedrijf bepaalt wie welk product moet 

kopen. Daarentegen is menig succesvol bedrijf juist niet bezig met het verzamelen en 

analyseren van marktgegevens of het vastleggen van doelgroepen (Wouters 2005). De 

postmoderne kritiek luidt dan ook dat consumenten zelf het vermogen hebben om te beslissen 

wat ze kopen en waarom, zelf waarde toevoegen aan commerciële proposities en dat 

marketing een dienende rol moet hebben: conversaties tussen consumenten ondersteunen en 

hierin eventueel tussenkomen.218   

                                                 
218 Dat is bijvoorbeeld de mening van Rob Kozinetz over de nieuwe rol van marketers. 
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Wat de marketingstrategie ook moge zijn die een bedrijf kiest –  vaak een combinatie van 

aanpakken tussen de geschetste uitersten –, we kunnen vaststellen dat er verschillende merken 

zijn die een ‘warme band’ weten te creëren met een voldoende aantal consumenten. Deze 

banden zijn vaak gebaseerd op emotionele waarden; sommige merken krijgen al snel een 

sterke betekenis voor mensen.  

 

Vraagstelling en onderzoeksaanpak 

De belangrijkste vraag van dit onderzoek betreft de relatie tussen de aard van deze ‘warme 

band’ en het soort marketingstrategieën dat ertoe heeft geleid: wanneer is welk soort aanpak 

gewenst? Alleen wanneer die relatie helder is kan men aanbevelingen doen over welke 

‘oplossing’ in welke situatie het meest geschikt is. De deelvragen van dit onderzoek luiden 

dan ook: 

1. Wat zijn mogelijke soorten ‘warme banden’ of waardeconnecties tussen bedrijven en 

consumenten? 

2. Hoe draagt marketing bij aan de totstandkoming van deze waardeconnecties? 

Om hier een antwoord op te kunnen geven zijn vier merken geanalyseerd die erin geslaagd 

zijn een sterke waardeconnectie tot stand te brengen met een significant aantal consumenten 

en deze voor een langere tijd te behouden: Diesel, Innocent drinks, Mini en MINI. Het eerste 

merk is een Italiaans kledingmerk dat al meer dan dertig jaar bestaat en zich vanaf het begin 

ten doel heeft gesteld een sterk globaal merk te worden. Het is daarin ook succesvol. Het 

tweede merk betreft een producent van smoothies van geperst fruit. Ook al waren zij niet de 

eerste en ook niet de enige die een dergelijk product op de markt brachten, het is hen gelukt 

om in het Verenigd Koninkrijk vrij snel een marktaandeel te veroveren van meer dan 70%. De 

Mini-auto is eind jaren zestig in Engeland geïntroduceerd en werd snel een belangrijk icoon 

van een generatie. In 2001 is het merk door de Duitse autoproducent BMW overgenomen. De 

auto werd volledig gerestyled naar de huidige standaards en normen en als MINI (met 

hoofdletters) opnieuw geïntroduceerd. Daarbij is het interessant om te zien hoe vergelijkbare 

waardeproposities zijn gepresenteerd in ‘moderne’ en ‘postmoderne’ tijden, om uit te zoeken 

welke mechanismes die leiden tot een sterke waardeconnectie, mogelijk van alle tijden zijn.   

                                                                                                                                                         
http://www.youtube.com/watch?v=21etoaddZLs   September 2011.  
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Methodologisch gezien heb ik gewerkt volgends de grondslagen van de ontwikkeling van 

‘grounded theory’ (Glaser & Strauss 1967; Goulding 2004) oftewel ‘gefundeerde’ theorie. 

Daarbij gaat men zowel inductief als deductief te werk. Concreet betekent dit dat: 

• het onderzoekproces een continue interactie betreft tussen data en theorie. Daarbij 

wordt niet zozeer gezocht naar statistische, maar naar theoretische generalisatie, door 

bestaande kennis telkens in een andere context toe te passen;  

• de validiteit van de bevindingen altijd beperkt is, omdat nieuwe gegevens steeds tot 

nieuwe inzichten en interpretaties kunnen leiden. Men streeft dan naar objectiviteit 

door intersubjectief te opereren (we moeten het ergens over eens zijn). Dit laatste 

kenmerkt zich voornamelijk door het toepassen van twee methodes: ‘triangulatie’ 

oftewel het op zoek gaan naar meerdere bronnen voor dezelfde informatie, en 

‘hermeneutiek’ oftewel zich zo goed mogelijk bewust trachten te zijn van de invloed 

van de eigen ervaringen en kennis op de interpretatie van gegevens en informatie en 

deze expliciteren.  

Naast het voeren van gesprekken met consumenten en managers, onder andere tijdens de 

uitvoering van een marktonderzoeksproject met het Beneluxkantoor van Diesel, heb ik 

uitgebreid gekeken naar initiatieven van de bedrijven zoals vermeld in verslagen en 

commentaren (in de pers, in advertentiebeelden, op internet) en naar consumentenactiviteit en 

commentaar op het internet rond de verschillende merken. 

Onder marketing versta ik dan ook een proces waarbij zowel bedrijven als producten en 

consumenten gezamenlijk betekenis geven aan merken. Daarbij zijn het dus niet alleen 

bedrijven die initiatieven nemen om een waardeconnectie te creëren met – groepen – 

consumenten, maar zijn het vaak ook consumenten die initiatieven nemen om 

waardeconnecties  tot stand te brengen met bedrijven. Ook producten nemen in zeker zin 

initiatieven. De Mini-auto heeft bijvoorbeeld voor veel mensen een duidelijke 

persoonlijkheid; de auto wordt zelfs weleens als een familielid beschouwd. Dit is zowel het 

gevolg van marketingactiviteiten rondom het product, als van de esthetische eigenschappen 

ervan. Zo heeft men bijvoorbeeld andere associaties bij ronde dan bij hoekige vormen (Hrdy 

2009) en is de aantrekkingskracht van auto’s voor een groot deel te verklaren vanuit de 

antropomorfe esthetische eigenschappen ervan (Windhager et al. 2012). Ook  het merk 
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Innocent heeft voor veel mensen een duidelijk gezicht en een persoonlijkheid die soms 

vergeleken wordt met die van de Engelse premier David Cameron.219 

 

De Lijmwaarde van merken 

Wat betreft de eerste deelvraag over  waardeconnecties tussen consumenten en bedrijven heb 

ik gekeken naar de sociale en culturele oorsprong van de symbolische waarde van een merk 

als vertegenwoordiger van de waardepropositie van een bedrijf. Op basis van deze twee 

dimensies heb ik een model ontwikkeld dat laat zien in hoeverre een merk in staat is mensen 

samen te brengen rond een gemeenschappelijke propositie (zie figuur 1). Dit noem ik de 

Lijmwaarde van een merk.  

De culturele en sociale referentiekaders van een merk zijn bepalend voor zijn symbolische 

waarde. De culturele dimensie (de verticale dimensie in figuur 1) verklaart het 

herkenningsgevoel dat leidt tot een ‘warm’ gevoel. Hoe beperkter het culturele 

referentiekader voor de herkenning van bepaalde merkwaardes, hoe sterker wellicht het 

gevoel van herkenning bij de kleine groep die dit beperkte referentiekader deelt en viceversa. 

De sociale oorsprong (de horizontale dimensie in figuur 1) is hier deels mee verbonden, maar 

zegt iets over de aantrekkingskracht van het merk: in hoeverre heeft men de nijging zich te 

verzamelen rond het merk? Die verzameling hoeft hier niet perse fysiek plaats te vinden, ze 

kan ook virtueel of ingebeeld zijn. In figuur 1 zijn deze twee dimensies weergegeven. De 

resultante van deze twee dimensies, of krachten, de diagonale lijn, is wat ik de Lijmwaarde 

van merken noem.  

                                                 
219 Zie ook het volgende artikel   http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/mar/09/smoothies-party-rich-

tories-brand   Mei 2012. 
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Figuur 1: De Lijmwaarde van merken als resultante van de betekenis en de 

aantrekkingskracht ervan. 

Merken die links bovenaan staan hebben een betekenis die vrijwel eenduidig is. Dat is het 

geval wanneer producten voornamelijk verkocht worden vanwege hun functionele 

eigenschappen: goedkoper, beter, meer. Naarmate wij naar rechtsonder verschuiven vinden 

we merken die een sterkere emotionele en symbolische betekenis hebben, maar wellicht voor 

een beperkte groep. In het uiterste geval is die betekenis volledig het resultaat van wat 

consumenten met het merk doen. Dit zijn gevallen waarin het merk als het ware wordt 

‘gekaapt’ door consumenten. Zo organiseren mensen bijvoorbeeld spontaan Abercrombie & 

Fitch- en Nutella- feestjes of laten ze een bepaald merk zien om aan te geven dat ze tot een 

bepaalde club behoren, of dat ze zich herkennen in bepaalde waarden: xenofoob (Lonsdale), 

homosexueel (Fred Perry) of wat dan ook.  

Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat ook voor een sterk, succesvol merk de 

Lijmwaarde laag kan zijn. Merken die breed bekend staan voor betrouwbaarheid en 

functionaliteit hebben een lagere Lijmwaarde dan merken die identificatie oproepen. Daarom 

zijn ze niet perse minder succesvol in termen van herkenbaarheid of winstgevendheid. Zo 

heeft de nieuwe MINI een lagere lijmwaarde dan de Mini (zie figuur 5). Toch heeft de 
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iconische Mini nooit veel winst opgeleverd, terwijl MINI een van de meest winstgevende 

divisies van de BMW-groep is.   

 

Figuur 2: Een indeling van de Lijmwaarde van merken. 

 

Hyper- en postmoderne marketing 

Om een antwoord te geven op de tweede deelvraag heb ik, samen met mijn promotor, een 

dimensie ontwikkeld waarmee marketingstrategieën gerangschikt zijn op basis van hun meer 

of minder sturende eigenschappen. In de introductie heb ik kort aangegeven hoe er twee 

mogelijke soorten oplossingen zijn voor de marketingcrisis: de eerste gaat er vanuit dat 

marketing de middelen kan aanreiken om consumenten beter te leren kennen en aan te sturen. 

De tweede soort oplossingen gaat er vanuit dat consumenten zelf waarden toevoegen aan 

proposities van bedrijven en dat hun percepties en koopgedrag als zodanig vrijwel niet te 

voorspellen zijn. Deze tweedeling hebben wij respectievelijk hyper- en postmodern genoemd. 

Een belangrijk kenmerk van het modernisme was immers het idee dat maatschappelijk gedrag 

maakbaar is. In het hypermodernisme probeert men dit verder te perfectioneren met behulp 

van de nieuwste technieken. Daartegen stelt de postmoderne kritiek dat de toekomst niet perse 

een verbetering van het verleden hoeft te zijn en dat alle grootse maatschappelijke projecten 

gedoemd zijn te mislukken. Manipulatie, aansturing (ten goede van de mens natuurlijk) zijn in 

die zin dus modern. Volgens menig socioloog (Bauman 2000, Lipovetsky 2004) leven wij nu 

in postmoderne tijden, waarin grote metaprojecten niet meer mogelijk zijn, enkel nog 

microprojecten. In de woorden van Maffesoli (1996) leven wij ook in het tijdperk van de 

‘nieuwe stammen’ of ‘neo-tribes’.  Mensen hebben de neiging om zich, zoals in premoderne 

tijden, te groeperen rondom symbolen en waarden . Deze ‘nieuwe stammen’ hebben evenwel 
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geen geografische kaders en de symbolen ervan zijn veranderlijk. Ook herkennen mensen zich 

in meerdere stammen, maar dan wel tijdelijk. De Lijmwaarde van merken kan worden gezien 

als de mate waarin merken de samenhang helpen bewaren van sommige van dergelijke 

nieuwe stammen.  

Om terug te keren naar onze indeling van marketingbenaderingen: hypermoderne strategieën 

proberen het gedrag en de percepties van consumenten te beïnvloeden vanuit de 

veronderstelling deze te kunnen voorspellen. Aan de postmoderne kant van wat wij de HyPo- 

dimensie noemen zijn strategieën gesitueerd die uitgaan van het vermogen van mensen om 

zichzelf te organiseren. Mensen geven zelf betekenis aan merken, vooral in 

gemeenschapsverband. In figuur 3 wordt deze HyPo-dimensie weergegeven. 

 

Figuur 3: Een rangschikking van hyper- en postmoderne marketingbenaderingen 

Deze dimensie geeft marketing dus weer als interactie tussen bedrijven en consumenten. Aan 

de linkerkant proberen bedrijven het gedrag dan wel de percepties van consumenten te 

manipuleren. Het verzamelen van gegevens via het internetgebruik van mensen en deze 

verbinden met overige persoonlijke kenmerken biedt bedrijven bijvoorbeeld de mogelijkheid 

hen aan te spreken op wat verondersteld wordt als persoonlijk relevant. Dit gebeurt dikwijls 

ook in de politiek, waar aan de hand van dergelijke analyses in de reclame de nadruk wordt 

gelegd op argumenten die aangepast zijn aan de veronderstelde eigenschappen van de 

ontvanger van de boodschap (‘microtargeting’). Aan de rechterzijde van de HyPo-dimensie 

zijn het consumenten die betekenis geven of initiatieven nemen rondom een merk.  

Om de mate van sturing en de reacties van consumenten te meten en te beoordelen 

onderscheid ik de volgende drie eigenschappen – indicatoren – van marketing als een 

activiteit waarbij zowel bedrijven (-s) als consumenten (-d) het initiatief kunnen nemen (de s 

komt van het Engelse supply, oftewel de aanbodzijde, de d van demand, de vraagzijde): 
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- ACs en ACd (van ACtivering):  Was het initiatief van consumenten nodig om de 

boodschap te activeren? En hebben consumenten dat initiatief ook genomen? 

- AVs en AVd (van Adding Values, oftewel waarden toevoegen): Nam het bedrijf het 

voortouw bij het uitleggen van de betekenis en voordelen van de waardepropositie? Of 

hebben consumenten daaraan bijgedragen? 

- PAs en PAd (van Peer Activity, oftewel groepsactiviteit): Was het bedrijf gericht op zoek 

naar het stimuleren van groepsactiviteit rondom het merk? Of hebben consumenten zich er 

spontaan rond gegroepeerd ? 

 

Figuur 4:    De Waardeconnectiepiramide 

Om te analyseren hoe een bedrijf invulling geeft aan de manier waarop een waardeconnectie 

met consumenten tot stand moet  komen heb ik verder de ‘Waardeconnectiepiramide’ 

geconstrueerd (of beter gezegd, in ‘grounded theory’-termen, gevonden in de data die ik heb 

verzameld) . Volgens dit model zijn er verschillende niveaus van interactie met consumenten 
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waarover het management besluiten moet nemen. Het kernniveau (laag 1 in figuur 4) betreft 

de kernwaarde van het bedrijf, zijn waardepropositie; het tweede niveau (laag 2) geeft weer 

wat de merkwaarden moeten zijn, oftewel het gewenste imago van het merk. Het derde niveau 

expliciteert welke campagnethema’s deze waarden moeten belichamen, terwijl het laagste 

niveau de lokale uitwerking van de uit te voeren marketingactiviteiten weergeeft. Voor elk 

niveau kan een besluit stelliger en meer eenduidig (hypermoderne aanpak) dan wel 

(postmoderne aanpak) meer dubbelzinnig en multi-interpretabel zijn. 

Dit laatste model, zoals dat van de Lijmwaarde van merken, is tot stand gekomen tijdens het 

analyseren van de data, en niet daarvoor. In deze zin zijn de modellen die ik heb ontwikkeld 

ook deelconclusies.220  

Aan de hand van deze modellen heb ik gekeken naar de mate waarin het bedrijven dan wel 

consumenten invloed hebben gehad op de totstandkoming van de waardeconnecties.  

 

Moderne marketing in vermomming 

Manipulatie geschiedt niet altijd bewust. Op basis van de analyse van de marketinginitiatieven 

van de bedrijven, maar ook van de esthetische kenmerken van hun producten, heb ik een 

viertal mechanismes ontdekt op basis waarvan consumenten een warme persoonlijke relatie 

ontwikkelen met een bedrijf of merk.  

1. Personificatie: Soms krijgen merken en producten als het ware een eigen persoonlijkheid . 

Zo heeft Innocent bijvoorbeeld de verpakking zodanig vorm gegeven dat ze tegen mensen 

‘praat’ in de eerste persoon, met een zeer consistent ontwerp dat doet denken aan een 

onschuldig, maar uitdagend kind. Deze toon is in vrijwel alle externe communicatie van 

het bedrijf terug te vinden. Zo stellen de – jonge – eigenaren bijvoorbeeld graag dat ze 

veel fouten hebben gemaakt, nog steeds maken, maar streven naar continue verbetering. 

De ‘kinderziektes’ blijven erin zitten. MINI zorgt er bewust voor dat zijn auto’s niet 

zomaar in films te zien zijn, maar daarin ook het initiatief nemen. Zoals ook in de eigen 

advertenties ontwikkelt de auto zich zodoende in de films tot een belangrijke acteur met 

een eigen karakter. Op een meer onbewust niveau oefenen de ronde vormen van de Mini 

                                                 
220 Dat is onder andere kenmerkend voor ‘gefundeerde theorie’: nieuwe kennis kan tot nieuwe inzichten leiden, 

en nieuwe inzichten informeren weer de zoektocht naar nieuwe kennis. 
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en de MINI, zoals ook die van de schrijfstijl van Innocent een primaire aantrekkingskracht 

uit, voornamelijk op vrouwen (meerder keren heb ik gelezen dat marketingmanagers 

verbaasd zijn over het aantal vrouwelijke fans). Dit verschijnsel wordt ook aangeduid met 

de termen ‘pedomorfisme’ of ‘kind-schema’ (Lorenz 1950), en vindt zijn oorsprong in de 

evolutietheorie.221 

2. Tussen ingebeelde en zware gemeenschappen: Zoals hierboven toegelicht schijnen 

mensen zich tegenwoordig te groeperen in  ‘nieuwe stammen’ (Maffesoli 1996). Deze 

stammen zijn ‘zwaar’ (Duivendak 2004) wanneer de leden ervan elkaar herkennen en 

wellicht ook regelmatig bij elkaar komen of ‘licht’ of  zelfs ingebeeld wanneer dergelijke 

gemeenschappen louter een referentiekader vormen, zoals in de regel het geval is met 

nationale identiteiten (Anderson 1983). Marketing is in staat dergelijke min of meer 

afgebakende en herkenbare gemeenschappen te creëren of eraan bij te dragen wanneer een 

merk symbool voor zo een stam wordt en dus een hogere Lijmwaarde bezit. 

3. Interactie en wederkerigheid: Mensen hebben in het algemeen de neiging te reageren en 

bijdragen te leveren wanneer hen daarom gevraagd wordt, ook al staat daar niet  altijd een 

berekenbare winst tegenover (zie bijvoorbeeld het aantal video’s dat dagelijks op internet 

wordt geplaatst). Interactie via het internet kan daarom gemakkelijk verslavend werken 

wanneer het geven van informatie of aandacht beloond wordt. Op deze wijze kunnen 

emotionele banden tot stand komen die misschien vrijblijvend lijken, maar in feite 

behoorlijk dwingend van aard zijn. 

4. Spelen: Waar in moderne tijden spelen minder serieus werd gevonden, worden 

postmoderne tijden er vrijwel door gekenmerkt. Spel is natuurlijk van alle tijden en speelt 

volgens Huizinga (1958) ook een fundamentele rol in de totstandkoming van culturen. 

Spel en spelen zijn evenwel niet alleen fundamenteel voor mensen (en dieren) om sociaal 

te leren functioneren , het zijn ook bronnen van macht. Mensen raken snel verslaafd aan 

spelen. Bedrijven kunnen dat exploiteren om het gedrag en de percepties van mensen te 

beïnvloeden. Steeds meer bedrijven creëren zelf virtuele spellen om consumenten middels 

het beleven van ervaringen te binden aan een merk. Innocent is het gelukt om oudere en 

jongere mensen bijeen te brengen en enthousiast te maken voor het merk door hen mutsjes 

te laten ontwerpen en breien voor zijn flesjes, en ze op de ontwerpen te laten stemmen.  

                                                 
221 “…relatively large head, large, low-lying eyes, and pudgy cheeks. Together with short thick extremities 

and clumsy, gamboling movements…” (in Hrdy 2009: 221). 
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Als men kijkt naar de HyPo-indeling van marketingbenaderingen zoals in figuur 3 

weergegeven, dan lijken dit soort benaderingen wegens hun interactieve eigenschappen eerder 

postmodern van aard. Echter, het feit dat interactie manipulatief kan zijn, leidt mij tot de 

conclusie dat een groot deel van wat als postmoderne marketing wordt beschouwd, eerder als 

modern moet gekarakteriseerd worden. Vandaar mijn conclusie ‘moderne marketing in 

vermomming’. 

 

Hoe marketing bijdraagt aan de Lijmwaarde van merken 

De relaties tussen de Lijmwaarde en de HyPo-eigenschappen van het marketingproces van de 

vier merken die ik heb geanalyseerd, zijn weergegeven in figuur 5. 

 

Figuur 5: De relatie tussen de Lijmwaarde van merken en hun marketinactiviteit 

Verticaal zijn de HyPo-categorieën weergegeven zoals beschreven met behulp van figuur 3. 

Voor elk merk staat aan de linkerkant de mate waarin het bedrijf heeft geprobeerd om de 

percepties en het gedrag van mensen te beïnvloeden. Aan de rechterzijde wordt de rol 
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gewaardeerd van consumenten bij het betekenis geven aan het merk. De uiteindelijke 

Lijmwaarde is naast de naam van het merk weergegeven. 

Uit deze analyse kunnen we concluderen dat wanneer het bedrijf meer moeite moet doen om 

consumenten te betrekken bij zijn marketing of meer stellig en eenduidig is in het definiëren 

van de merkwaarden en van de doelgroep of van alles doet om uitwisselingen tussen 

consumenten te stimuleren, de Lijmwaarde lager dreigt te zijn. Dat valt af te leiden door te 

kijken naar het verschil tussen Diesel en MINI een de ene kant, en Innocent en Mini aan de 

andere kant. De marketing van de eerste twee is veel meer uitgewerkt, de 

Waardeconnectiepiramide veel eenduidiger en in detail ingevuld dan bij de laatste twee. Nog 

een interessant verschil is dat tussen de Mini en de MINI. In het eerste geval was de 

marketing minimaal, maar door verschillende omstandigheden werd het merk snel een 

belangrijk icoon van de jaren zestig (hoge Lijmwaarde). De marketing van MINI daarentegen 

was veel meer uitgewerkt en interactief, opzettelijk ‘leuk’, maar de Lijmwaarde uiteindelijk 

lager: in ‘moderne’ tijden bleek marketing dus feitelijk veel meer postmodern dan in 

postmoderne tijden!  

Uit figuur 6 valt af te leiden dat er een voor een groot stuk een negatief verband bestaat tussen 

de mate waarin marketing gericht is op het voorspellen en aansturen en de Lijmwaarde van 

een merk. Hieruit moet evenwel niet geconcludeerd worden dat ‘geen marketing’ de beste 

voorwaarde vormt voor een hoge Lijmwaarde (en zoals ook eerder gezegd, biedt een hoge 

Lijmwaarde ook geen garantie voor commercieel succes). Dat blijkt ook uit de opgaande helft 

van de omgekeerde u-functie in figuur 6. 
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Figuur 6: Het verband tussen de mate van sturing en de Lijmwaarde. 

Om een hogere Lijmwaarde te bereiken zal een bedrijf dus rekening moeten houden met het 

vermogen van consumenten om in groepsverband betekenissen toe te kennen aan zijn 

waardepropositie. Tegelijkertijd moet het bedrijf ‘iets’ doen om de waardeconnectie te 

initiëren en te onderhouden. Hier valt een hypothese uit af te leiden die ik verder toelicht aan 

de hand van Innocent. Dit bedrijf heeft (letterlijk) verschillende ‘kleine dingen’ gedaan om 

aansluiting te vinden bij de heersende waarden in een vrij afgebakende sociale en historische 

context (met name waarden verbonden met lokale productie, ‘college’, gezondheid, maar dan 

wel in typisch Engelse termen en humor). Dat heeft ertoe geleid dat veel Engelse 

consumenten een warme band ontwikkelden met het merk, wat ten goede gekomen is van de 

resultaten van het bedrijf gedurende minstens tien jaar.  Echter, de financiële crisis en de wens 

om in het buitenland te expanderen hebben laten zien dat 1) die sterke emotionele band er niet 

met voldoende mensen was en 2) het concept veel te Engels was om in andere landen 

vergelijkbare resultaten te bereiken. Dit waren hoogstwaarschijnlijk ook de redenen waarom 

de eigenaars uiteindelijk een groot aandeel van het bedrijf aan Coca-Cola hebben verkocht. 

Dit zou betekenen, en dit is de hypothese, dat om een merk op te zetten een postmoderne 

marketing aanpak meer geschikt is, maar dat naarmate een bedrijf wil groeien wellicht toch 

een hogere mate van sturing vereist is. Dit laatste blijkt  wanneer men kijkt naar de 

geschiedenis van Diesel. De oprichter en eigenaar van het bedrijf stelde zich vanaf begin jaren 

negentig ten doel een sterk wereldmerk op te zetten. Dit deed hij door het creëren van wat 
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Jacobs (2010) ‘halve concepten’ noemt (concepten die richting geven, maar ook ruimte voor 

flexibele invulling), oftewel door de waardepropositie (‘luxe-casual’) en daarmee verbonden 

merkwaarden (zoals ‘rebellie’ of ‘verrassing’) te definiëren in termen die tijdloos en niet 

cultureel beperkt zijn. Op deze manier kan men een vrij heldere merkidentiteit communiceren 

en tezelfdertijd op maatschappelijke trends inspelen. Innocent heeft zich daarentegen te veel 

geïdentificeerd met sommige trends en is er daardoor als het ware in blijven steken.  

De noodzaak van Diesel om vanaf het begin de perceptie van het merk op een ‘consistent 

inconsistente’ manier aan te sturen had wellicht ook te maken met het feit dat de 

waardepropositie van Innocent duidelijker uit te leggen is dan die van Diesel. Het is immers 

gemakkelijker uit te leggen waarom dat drankje goed voor je is dan waarom je deze 

spijkerbroek zou moeten kopen. Bij het bepalen van de mate van sturing in zijn 

marketingactiviteit moet een bedrijf dus naast de levensfase van het merk ook rekening 

houden met de aard van de waardepropositie.  Dit leidt ons weer tot de hoofdvraag: onder 

welke omstandigheden zijn wat voor soort marketingoplossingen het meest geëigend? 

 

Drie minder generieke marketingstrategieën  

Om het antwoord op mijn hoofdvraag toe te lichten is het handig gebruik te maken van de 

indeling die Treacey en Wiersema (1995) maken tussen verschillende waardeproposities, ook 

omdat mijn onderzoek toelaat die indeling te nuanceren. Volgens Treacy and Wiersma kan 

men globaal drie soorten waardeproposities onderscheiden: 1) operationele excellentie: de 

waardepropositie ligt in een goede prijs/kwaliteitverhouding, 2) productleiderschap: hier gaat 

de waardepropositie over betere, nieuwe producten en 3) klantentenbinding: de 

waardepropositie is persoonlijke aandacht (Treacey and Wiersemsa spreken zelfs over 

‘customer intimacy’!).   

1. Wanneer een merk een waardepropositie vertegenwoordigt die gebaseerd is op 

operationele excellentie (efficiëntie en andere functionele eigenschappen), dan is het 

verzamelen van objectieve gegevens over het consumentengedrag nog relatief eenvoudig 

en ook nuttig. Bij consumenten van Aldi is het gemakkelijker te meten wat ze belangrijk 

vinden dan bij die van de Bijenkorf. Bij zo een propositie hoort dus bij voorkeur een 

marketingbenadering die tot HyPo-categorie I of II behoort. Daarbij kan een bedrijf 

inspelen op functionele behoeftes en ligt een belangrijk deel van de rol van het bedrijf bij 
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de totstandkoming van de consumentenbinding in het begrijpen van en het anticiperen op 

functionele behoeftes van consumenten. 

2. Wanneer een waardepropositie gefundeerd is op een sterke betekenis van het product 

(‘product leadership’) en van het bijhorende merk dan krijgt dat product of die 

waardepropositie vaak alleen betekenis in de context van meer beperkte culturele en 

maatschappelijke referentiekaders. In zo een context is het moeilijker om de percepties en 

het gedrag van consumenten aan te sturen en is een interactieve marketingbenadering 

wellicht meer geschikt (HyPo-categorie III). Zo biedt Innocent consumenten de 

mogelijkheid voorstellen voor nieuwe producten in te dienen, of zorgt MINI dat 

reclameborden langs de weg de eigenaar van de passerende auto herkennen en de 

boodschap in de reclame op hem of haar afstemmen.. Interactieve marketing geschiedt dus 

door consumenten niet alleen middels digitale technologie, maar ook middels beelden en 

teksten te engageren, met andere woorden op een niet-technisch, semantisch niveau. Dat is 

ook de kracht van de reclamecampagnes van Diesel: het totstandbrengen van ingebeelde 

gemeenschappen. Deze soort marketing wordt vaak postmodern genoemd, omdat 

consumenten erbij betrokken worden. Ik heb evenwel aangetoond dat het initiatief 

duidelijk aan de zijde van het bedrijf blijft. Daarom concludeerde ik: postmoderne 

marketing in vermomming.  

3. De laatste generieke strategie die Treacey en Wiersma voorstellen, wordt gekenmerkt 

door een ‘intieme relatie’ tussen bedrijf en consumenten. Zo een relatie kan men evenwel 

niet afdwingen. Hieronder vallen dus merk- en marketingstrategieën die het meest 

rekening dienen te houden met de kans dat consumenten zelf waarden toevoegen aan de 

propositie van het bedrijf. Daarom is het belangrijk een omgeving te creëren waar 

consumenten initiatieven kunnen nemen. Deze soort benaderingen valt onder HyPo-

categorieën IV en V. In het eerste geval probeert het bedrijf aansluiting te vinden bij 

bestaande microculturen door daaraan invulling te geven, het bedrijf ‘co-evolueert’ als het 

ware met zijn consumenten.222 In HyPo-categorie V nemen de consumenten zelf het heft 

in handen. Daarom noemt Wipperfurth (2005) dit ‘merkkaping’ (brand hijack). Daarbij 

speelt het bedrijf in op toeval en  speelt intuïtie een belangrijke rol - denk aan hoeveel 

ondernemers graag zeggen ‘ik doe maar wat’. De kunst is evenwel om dat toeval enigszins 

                                                 
222 Zo krijgen bepaalde kledingmerken bijvoorbeeld alleen symbolische betekenis binnen de besloten 

kring van liefhebbers van een bepaalde sportclub, waarop het bedrijf kan inspelen. 
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te sturen.  In de woorden van Niccoló Machiavelli: “La fortuna è donna”, oftewel geluk 

moet verleid worden. Deze aanpak houdt in dat bedrijven als het ware marginaal bijsturen 

door ‘kleine dingen’ te doen en er bijvoorbeeld voor zorgen dat het merk alleen in een 

specifieke context op goed uitgekozen momenten wordt gepresenteerd. Ook is het van 

belang alert te zijn voor de betekenis die consumenten aan het merk geven om mogelijk 

met ‘kleine correcties’ te interveniëren.  

 

Tot slot 

In dit onderzoek heb ik mij afgevraagd wat de rol is van marketing bij de totstandkoming van 

een betekenisvol merk. Het is duidelijk geworden dat een succesvol merk- en marketingbeleid 

rekening dient te houden met het vermogen van mensen om zichzelf te organiseren in 

betekenisvolle gemeenschappen. Een ‘markt’ is niet zomaar een verzameling van passieve, 

reactieve mensen. Tegelijkertijd zijn bedrijven niet passief . Met hun waardeproposities 

spelen ze bewust of onbewust een rol in deze gemeenschappen, via het vormgeven aan 

preferenties en het aansturen van gedrag. In mijn conclusies heb ik laten zien dat de mate 

waarin een bedrijf het gedrag en de percepties van consumenten probeert te voorspellen en 

aan te sturen (de HyPo-dimensie) samenhangt met wat ik de Lijmwaarde van merken noem. 

Deze geeft de culturele en sociale aantrekkingskracht van de symbolische betekenis van een 

merk weer. Deze aantrekkingskracht kan worden gevoed door het gebruik van interactieve 

marketingmiddelen of door het totstandbrengen van ingebeelde gemeenschappen - zelfs bij 

postmoderne marketing waar consumenten betrokken worden bij het marketingproces vindt 

de nodige manipulatie plaats. Daarom heb ik dat moderne marketing in vermomming 

genoemd. In het meest extreme, postmoderne geval, vormen consumenten zelf eilandjes van 

betekenis rondom een merk. 

Merken kunnen dus fungeren als een soort lijm die groepen mensen bij elkaar houdt. Op deze 

wijze vormen merken informele netwerken die, zelfs al zijn dat in veel gevallen ultralichte 

gemeenschappen, bijdragen aan de institutionele stabiliteit van de samenleving.  Dit leidt mij 

tot een pleidooi voor meer aandacht voor de zuidelijke ‘Latijnse’ blik op marketing, waar 

meer rekening wordt gehouden met sociale interactie en met de onvermijdelijkheid van het 

ontstaan van informele netwerken (Cova & Cova 2002).  Zelfs in tijden dat mensen graag 

denken zeer individualistisch te zijn, blijft de maatschappij gekenmerkt door de voortdurende 

totstandkoming van informele netwerken (Maffesoli 1996).  
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Veel marketers beweren tegenwoordig dat het bij marketing gaat om het creëren van relaties. 

Nu is het bij functionele waardeproposities nog gemakkelijk om binding te creëren met 

individuele consumenten door ze bijvoorbeeld meer korting te geven naarmate ze meer van 

hetzelfde kopen. Van emotionele binding met consumenten wordt evenwel gezegd dat ze in 

sterke mate onvoorspelbaar is geworden. Dat laatste is inderdaad het geval wanneer men kijkt 

naar het gedrag van enkelingen. Wanneer men evenwel ook de sociale en culturele context in 

beschouwing neemt, wordt snel duidelijk dat consumenten voor een groot stuk nog steeds 

voorspelbaar zijn. Alleen luisteren ze meer naar hun directe omgeving dan naar bedrijven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




