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SWOCC, SWOCC.nl
@SWOCC_NL 24 september 2015

Bedrijven die zich met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
bezighouden, gaan er vaak van uit dat MVO (onder meer) goed is voor het imago van
hun bedrijf. Een Amerikaanse survey onder 300 managers, CFO’s en MVO-experts
laat echter zien dat er niet wordt verwacht dat MVO ook daadwerkelijk iets toevoegt
aan de waarde van hun product. Daarin blijkt men te negatief.
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Dit artikel is geschreven door Marijn Meijers, universitair docent persuasieve communicatie aan de
Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) aan de Universiteit van Amsterdam.

MVO heeft vele voordelen voor bedrijven. Zo zijn consumenten minder prijssensitief bij producten van MVObedrijven, neemt merkloyaliteit toe en wordt het bedrijf als geloofwaardiger gezien.
Aan de andere kant worden er ook nadelen gezien met betrekking tot MVO. Zo worden investeringen gedaan
die zich misschien niet altijd terugbetalen – ondanks de genoemde voordelen. Daarbij laat onderzoek zien dat
bepaalde vormen van MVO negatieve neveneffecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat als een bedrijf zijn
best doet een product milieuvriendelijker te maken, consumenten denken dat het product minder goed
presteert. Daarom hebben de onderzoekers Chernev en Blair gekeken naar donaties aan goede doelen als
een vorm van MVO, in plaats van MVO door middel van milieuvriendelijkere of fairtrade-productie.
#Advertentie
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Doneren is moreel
Het idee van de onderzoekers was dat als een bedrijf een donatie doet aan een goed doel, dit bedrijf als
moreler wordt gezien. Dit heeft niet alleen positieve effecten voor het imago van het bedrijf, maar ook positieve
gevolgen voor hoe kwalitatief de producten van het bedrijf gezien worden. Dit zou komen door het halo-effect
(zie ook SWOCC-blog ‘Hoe biologische claims dik maken’).
Bij het halo-effect straalt een goede eigenschap positief af op alle andere eigenschappen. Zo worden mooie
mensen bijvoorbeeld vaak als aardiger, intelligenter en gezonder gezien, omdat ze knap zijn. Ook bij een
bedrijf dat zich met MVO bezighoudt, treedt zo’n halo-effect op. Doordat het bedrijf een donatie doet en als
moreler wordt gezien, straalt dit af op de producten van het bedrijf. Dit laten de onderzoekers zien door middel
van vier experimenten.

De experimenten
In het eerste experiment deden de participanten mee aan een wijnproeverij. De ene helft van de participanten
kreeg een wijnbeschrijving te horen (elegante, gebalanceerde wijn). De andere helft kreeg precies dezelfde
wijnbeschrijving te horen, maar ook dat 10 procent van het aankoopbedrag aan de Hartstichting zou worden
gedoneerd. Wat bleek? De participanten die gehoord hadden dat het bedrijf een donatie deed, vonden de wijn
lekkerder.
Uit het tweede en derde experiment bleek dat MVO vooral een positief effect heeft als het bedrijf aan MVO
doet vanuit morele overwegingen en niet om publiciteit voor het eigen bedrijf te genereren. Wanneer een
bedrijf alleen aan MVO doet om publiciteit te genereren om zo het eigen imago op te vijzelen in plaats van dat
het bedrijf iets goeds wilt doen, doet MVO niets extra’s voor het product.
Tot slot liet het vierde experiment zien dat MVO vooral iets toevoegt wanneer de consument het belang van het
goede doel en MVO inziet. Mensen zullen dan eerder het gevoel hebben dat producten beter zijn doordat het
bedrijf aan MVO doet.

Succesvolle MVO
Kortom, stel je wilt aan MVO doen, waar moet je dan rekening mee houden? Ten eerste: zorg ervoor dat het
duidelijk is dat MVO niet ten koste gaat van de productie. Bijvoorbeeld door te doneren aan een goed doel
(want dan is MVO niet gerelateerd aan het productieproces). Maar mocht je graag milieuvriendelijker willen
produceren, maak dan duidelijk dat kwaliteit op de eerste plek komt. Wanneer het beste product dan toevallig
ook nog eens milieuvriendelijker is, is dat mooi meegenomen en zal een MVO-initiatief positievere effecten
hebben (zie het onderzoek van Newman, Gorlin, & Dhar, 2004).
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Ten tweede: zorg dat het MVO-initiatief oprecht is. Dus doe het niet omdat je als bedrijf publiciteit wilt
genereren of een beter imago nastreeft, maar omdat je oprecht iets goeds wilt doen. Een van de experimenten
liet zien dat het hierbij kan helpen om niet zelf van de daken te schreeuwen dat het bedrijf aan MVO doet, maar
het door een andere partij te laten communiceren – bijvoorbeeld het goede doel.
Zorg er ten slotte voor dat het soort MVO dat je kiest, bijvoorbeeld het goede doel, past bij de doelgroep van je
product. Denk bijvoorbeeld aan Pampers dat aan UNICEF doneert. Mensen die Pampers kopen, hebben
waarschijnlijk kinderen en zullen dan ook eerder het positieve inzien van het MVO-initiatief. Bij het volgen van
deze richtlijnen wordt MVO niet alleen iets goeds om te doen, maar doet het ook iets goeds terug voor je bedrijf
en product.

Het volledige artikel van Chernev en Blair is getiteld ‘Doing Well by Doing Good: The Benevolent Halo of
Corporate Social Responsibility’ en verscheen in Journal of Consumer Research (2015), volume 41, pp.
1412-1425. Dit artikel vindt u hier (betaald).
Het volledige artikel van Newman, Gorlin, & Dhar is getiteld ‘When Going Green Backfires: How Firm
Intentions Shape the Evaluation of Socially Beneficial Product Enhancements’ en verscheen in Journal of
Consumer Research (2014), volume 41, pp. 823-840. Dit artikel vindt u hier.

Credits afbeelding: Pampers, licentie: Alle rechten voorbehouden
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SWOCC, SWOCC.nl
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) doet
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van merken en communicatie.
Deze kennis maakt SWOCC toegankelijk voor de praktijk, bijvoorbeeld door het uitbrengen
van publicaties, het organiseren van lezingen en het schrijven van blogposts: via dit
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account zullen onderzoekers, docenten en andere schrijvers hun kennis over marketing
delen. De stichting is in 1995 opgericht op initiatief van Giep Franzen en is gelieerd aan de
afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Meer SWOCC? Ga
naar swocc.nl of volg ons via @SWOCC_NL
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