
Oefening 1: Consumentenwaarden 
 

 

De reclame-uiting met de man staande voor zijn fiets (Scotch & Soda) slaat op dimensie 5 en speelt in op 

de eindwaarde onafhankelijk zijn/vrijheid. (Creatie, 2011) 

 

De reclame-uiting van de man rennend over de auto heen (Chasin) slaat op de dimensie 6 en speelt in op 

een eigen identiteit hebben en vechtlust. (Creatie, 2011) 

 



Wat is de relatie tussen consumentenwaarden en trends? 

Maatschappelijk waarden kunnen de maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden. Deze 

maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de eindwaarden beïnvloeden, waardoor er veranderingen 

plaatsvinden in de instrumentele waarden. Door deze verandering van waarden, zullen de 

consumententrends veranderen omdat de algemene vraag is veranderd. Dit zal zich weer tonen in het 

koopgedrag van de consument.  

Er zijn verschillende soorten waarden die men helpt bij het maken van keuzes. Deze zijn onderverdeeld in 

verschillende soorten waarden. De belangrijkste zullen kort worden toegelicht.  

 Eindwaarden = de dingen waar men in het leven naar streeft. 
enkele voorbeelden hiervan zijn: gezond leven, gelukkig zijn,  

 Instrumentele waarden = de eigenschappen die de eindwaarden helpen te behalen. 
enkele voorbeelden zijn: recyclen, eerlijk zijn. 

 Maatschappelijke waarden = de idealen die we koesteren met betrekking tot onze leefomgeving 
en maatschappij al geheel. 
Bijvoorbeeld: vrede en vrijheid. 

Tekens van consumentenwaarden die van toepassing zijn op onze doelgroep 

Mijn BFF sluit me buiten. Volgens mij wil ze mijn beste vriendin niet meer zijn. Maar dat kan ze dan toch 

gewoon tegen me zeggen? Ik wil weten waar ik aan toe ben. Wat kan ik doen? 

xx HK-fan 

Bak haar lievelingstaart, mufifns of koekjes. Ga naar haar toe en vraag wat er aan de hand is. Zeg ook dat jij nog 

heel graag beste vriendinnen met haar wil zijn. Maar dat je het gevoel hebt dat ze je buiten sluit. Vraag haar wat 

ze wil. Alleen zo krijg jij duidelijkheid. Dat is vast wel een beetje eng. Maar BFF's kunnen elkaar 

Bovenstaand een tekst van de website van Hitkrant. Deze tekst gaat over de dilemma’s van vriendschap. 

Deze heeft te maken met een sociaal leven hebben. Dit meisje maakt zich zorgen over de zekerheid en 

veiligheid, wat eveneens waarschijnlijk tot haar eindwaarden behoort. 

Oefening 2: DESTEP 
Er zijn verscheidene bedreigingen en kansen te analyseren aan de hand van de DESTEP factoren. De 
volgende bedreigingen en kansen hebben betrekking op onze doelgroep: 
 
Demografisch 
Kansen: 

- Door het aantal huishoudens met kinderen een grote doelgroep 
- Door groeiende populatie meer afzetmarkt 
- Trendsetters in de grote steden 
- Product wordt opgepakt door de ‘populaire’ kinderen 

 
Bedreigingen: 

- Veel verschillen in identiteit van middelbare scholieren door het hele land 
- Door specifieke doelgroep kans op weinig bereik 
- Product wordt opgepakt door de ‘minder populaire’ kinderen 

 
Economisch: 
Kansen:  

- Crisis komt ten einde, consumenten krijgen weer meer koopkracht 
- Door minder inkomen onder ouders willen kinderen zelf een baantje om spullen te kopen 
- Door inflatie de kans om meer te vragen voor producten 



 
Bedreigingen: 

- Door inflatie kans op minder verkoop 
- Indien product naar het buitenland wordt geïmporteerd zal prijs omlaag moeten, veel landen 

hebben een lager BNP als Nederland 
- Inkomens onder kinderen zijn relatief laag 

 
Sociaal-cultureel: 
Kansen:  

- Product sluit aan bij opleidingsniveau 
- Product leidt tot het gewenste gedrag 
- Product past in het leven van de doelgroep 

 
Bedreigingen: 

- Product slaat niet aan bij de lifestyle van de doelgroep 
- Normen en waarden verschillen erg op de leeftijd van onze doelgroep 
- Vanwege religieuze redenen geen succes 

 
Technologie: 
Kansen:  

- Indien de doelgroep enthousiast is kan het eenvoudig verspreid worden via internet en social 
media 

- Technologie is ver ontwikkeld, dus veel mogelijkheden voor technisch product 
- Doelgroep is zeer bedreven met technologie 

 
Bedreigingen: 

- Doelgroep is snelle technische ontwikkelingen gewend, product kan snel verouderd zijn 
- Ook negatieve reclame kan makkelijk verspreid worden onder de doelgroep 

 
Ecologisch: 
Kansen: 

- Samenwerking met goed doel kan zorgen voor veel extra publiciteit 
- Het onderwerp is ‘hot’  

 
Bedreigingen: 

- Ontwikkeling van gadget als product zorgt voor veel afvalstoffen 
- Mensen zijn tegenwoordig begaan met het milieu en willen niet de indruk krijgen dat ze een 

slechte invloed hebben op het klimaat 
 
Politiek: 
Kansen: 

- kinderen als doelgroep zijn zeer beïnvloedbaar 
 
Bedreigingen: 

- veel restricties en wetten wat betreft reclame gericht op kinderen 
 
 


