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M Sociologie:
    betreft het bestuderen van het gedrag van
    individuen in groepsverband.

M Sociologie speelt zich af op 3 niveaus:
         G�macroniveau (de samenleving)
         G�mesoniveau (organisaties, bedrijven)
         G microniveau (gezin, vriendenkring).

M Voor marketing zijn vooral van belang: de
     interactieprocessen van mensen (direct of
     indirect (via media)), en de daarmee verband-
     houdende rollen en posities van individuen.
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M Cultuur:
    betreft ‘het complexe geheel van kennis, overtuig-
    ingen, kunst, normen en waarden, gebruiken,
    wetten en alle andere kundes en gewoonten,
    dat eigen is aan de leden van een zekere
    gemeenschap’ (antropoloog E.B. Tyler, 1891).

      Nb: ‘antropo’ = mens; antropologie : mensen- / rassenleer
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M Culturele verschillen:
    de Nederlandse sociaal-psycholoog prof. dr. ir.
    Geert Hofstede heeft onderzoek gedaan naar
    cultuurverschillen tussen landen en hun
    economische gevolgen.  Om deze verschillen in
    kaart te brengen worden 6 dimensies gehanteerd:
    F individualisme vs. collectivisme;
    F acceptatie van machtsafstand;
    F masculiniteit vs. feminiteit;
    F onzekerheidsvermijding;
    F lange- of kortetermijndenken;
    F uitbundigheid vs. terughoudendheid.

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F de hierna volgende vergelijkingsoverzichten
         komen voort uit Hofstede-insights.com 2017-2018.

    F individualisme vs. collectivisme; de mate waarin
        individuen zijn geïntegreerd in groepen: de
        verhouding ik - wij - zij; in hoeverre een cultuur
        hecht aan het behalen van persoonlijke doelen. 
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F acceptatie van machtsafstand; de mate waarin
        de minder machtige leden van organisaties en
        instellingen (zoals een gezin) hiërarchie en
        (maatschappelijke) ongelijkheid accepteren en
        verwachten.
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F masculiniteit vs. feminiteit; de verspreiding van
        emotionele rollen tussen de seksen; welke
        waarde wordt gehecht aan traditioneel
        mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F onzekerheidsvermijding; de tolerantie van een
        samenleving voor onzekerheid en onduidelijk-
        heid; in hoeverre onzekerheid wordt vermeden
        door regelgeving, procedures, rituelen.
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F lange- of kortetermijndenken; de tijdhorizon
        van een samenleving; in hoeverre hecht men
        meer waarde aan de toekomst (lange termijn,
        volharding, spaarzaamheid, status) dan aan het
        verleden en het heden (korte termijn, kalmte,
        evenwichtigheid, traditie).
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F uitbundigheid vs. terughoudendheid; in
        hoeverre een cultuur aangename en plezierige
        vervulling toestaat van de eerste behoeften en
        de persoonlijke ambities van de leden.
        Terughoudende culturen hebben strenge sociale
        normen waarin nastreven van ambities
        gereguleerd is en wordt ontmoedigd.
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M Hofstede’s 6 cultuurdimensies:
    F internationale reclame: 
        internationale reclame vergelijkingen laten deze
        verschillen duidelijk zien.  Zo zijn Nederlandse
        reclames meer feminiem dan bv. Britse en
        Amerikaanse reclames.  
        Bij Nederlandse reclames staan vaak zaken als
        kwaliteit van leven, zorgzaamheid,
        saamhorigheid e.d. voorop.  Bij Britse en
        Amerikaanse reclames staan juist zaken als durf,
        daadkracht, competitie en prestatie voorop.

NL: https://www.youtube.com/watch?v=q9BjlmiFvrA   
UK: https://www.youtube.com/watch?v=NF5WOUlEKlE
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M Enkele typische begrippen:
    F socialisatie: het proces waarbij iemand de
        waarden, normen en andere cultuurkenmerken
        van zijn samenleving of groep aanleert;
    F enculturatie: het aanleren van cultuur-
        kenmerken in de samenleving of het milieu waar
        je geboren bent, zoals dankjewel zeggen;
    F acculturatie: het aanleren van kenmerken van
        een cultuur (bv. een andere taal of gewoonten)
        waar je oorspronkelijk niet toe behoort.
    F internalisatie: het overnemen van waarden en
        overtuigingen van anderen, en daar vervolgens
        zelf sterk in geloven.



16

M Cultuuroverdracht:
    F Cultuuroverdracht vindt plaats door:
        Q socialisatie / enculturatie binnen de eigen
           cultuur;
        Q een behoudend proces van culturele
           constanten (het binnen een bestaande cultuur
           voortduren van culturele kenmerken);
        Q acculturatie naar een andere cultuur, met
           culturele verandering en aanpassing.
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M Cultuuroverdracht:
    F Culturele nivellering / culturele democratisering
        vindt plaats op verschillende manieren:
        Q trickle-down: imitatie van hogere klassen door
           lagere klassen;
        Q trickle-up: kenmerken zoals gewoonten,
           taalgebruik, etc. die vanuit lagere klassen naar
           boven sijpelen;
        Q trickle-across (mass market theory): op alle
           niveaus worden tegelijkertijd veranderingen
           aanvaard (heeft vooral betrekking op fashion).
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M Cultuur onderscheid volgens prof. David Pinto:
    F Pinto onderscheidt zgn. F-culturen en 
        G-culturen.
        G F-cultuur, fijnmazige cultuur: hierbij staat de
            groep centraal, zoals in de collectivistische
            oosterse en islamitische samenleving;
        G G-cultuur, grofmazige cultuur: hierbij staat
            het individu centraal, zoals in de
            individualistische westerse samenleving.

     Zie ook: Hofstede’s cultuurdimensies.
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M Subcultuur:
    F onderdeel van een cultuur, waarbinnen eigen
        normen en waarden gelden die doorgaans niet
        voor de gehele cultuur gelden.

    F Betreft hier meestal een onderscheid op basis
        van demografische en geografische variabelen:
        G leeftijd
        G�nationaliteit
    ����G�etnische afkomst
        G�geografische ligging
    ����G�godsdienst
    ����G�enz.
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M Subcultuur, diversiteit:
    F veranderende samenleving:
         G Op 1 januari 2017 telde Nederland 3,86 miljoen
             allochtonen op een totale bevolking van 17,0 milj.
         G Dit betekent dat 22,7% van de bevolking van
             allochtone afkomst is. 
         G Voor 44% zijn dit westerse allochtonen (801.000 1e
             generatie, 888.000 2e generatie), voor 56% niet-
             westerse allochtonen (1,2 miljoen 1e generatie,
             974.000 2e generatie).
         G Ca. 340.000 inwoners in Nederland kunnen worden
             aangemerkt als ‘echte’ Nederlanders, waarvan de
             voorouders altijd al in Nederland woonden.
         G Ca. 52,5% van de Amsterdamse populatie is van
             allochtone afkomst.  
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M Sociale klasse, sociale stratificatie:
    F Sociale stratificatie : onderscheid in div. sociale
        lagen, vaak hiërarchisch bepaald, bijv. naar in-
        komen, opleiding en beroep (welstandsklassen).

    F Verschillen in sociale klassen brengen vaak
        verschillen in consumentengedrag met zich mee:
        G behoeften & koopmotieven (comfort / stijl)
    ����G�mediagebruik (interessegebieden)
        G zelfverzekerdheid (geld, nieuwe producten)
    ����G�winkelgedrag (winkels passend bij sociale
            klasse?) [en toch: poor people need low prices,
              rich people love low prices!]
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M Sociale klasse, sociale stratificatie:
    F alhoewel steeds minder in gebruik, bestaat in
        Nederland nog wel de indeling naar
        welstandsklassen:
          G A:   welgestelden; ca. 15% (directeuren van grote onder-
                     nemingen, hoge ambtenaren, vrije beroepen)
          G B1: bovenlaag middengroep; ca. 21% (directeuren van
                     kleine ondernemingen, grote middenstanders,
                     hogere managers, semi-hoge ambtenaren)
          G B2: onderlaag middengroep; ca. 24% (middengroep
                     middenstanders, middenkader in bedrijven,
                     ambtenaren in middenposities)
          G C:   minder welgestelden; ca. 30% (kleine middenstand,
                     lager kantoorpersoneel, geschoolde arbeiders)
          G D:   minst welgestelden; ca. 10% (ongeschoolde
                     werknemers, minima, uitkeringsgerechtigden)
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M Sociale klasse, sociale stratificatie:
    F de indeling in welstandsklassen wordt wel
        intensief ingezet bij de beschrijving, indeling en
        benadering van de consumenten in de
        bladenmarkt, bv. op het terrein van general- en
        special-interest bladen.

        Het belang van de klassenindeling voor bladen
        heeft vooral te maken met de uitstraling van de
        diverse bladen, hetgeen moet aansluiten bij de
        levensstijl van de doelgroep.
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M Levensstijlsegmenten:
    F lifestyle (levensstijlsegmenten of ook wel:
        psychografische segmenten) zijn groepen
        mensen die qua samenhang overeenkomsten
        vertonen m.b.t. 4 dimensies:
        G sociaal
        G prestatie
        G nieuw
        G milieu.
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M Levensstijlsegmenten:
    F aan de hand van VALS onderzoek (in VS) zijn
        mensen in een aantal generieke levensstijlen in
        te delen, nl.: 
        thinkers, achievers, innovators, believers,
        experiencers, strivers, makers en survivors.

    F In Nederland vindt vergelijkbaar onderzoek
        plaats aan de hand van socio-demografische
        gegevens en AIO-variabelen.  Vaak wordt dit
        toegepast in specifiek productgebonden lifestyle
        onderzoek, bv. onder snackverbruikers.
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M Referentiegroep:
    F een groep mensen die aanzienlijke invloed
        heeft op de attitudes (houdingen) en vooral
        aankoopgedrag van individuen die zich met die
        groep associëren.

    F Referentiegroepen zorgen met name voor:
       �G�socialisatie van het individu (bv. opvoeding)
       �G�ontwikkeling van zijn/haar zelfbeeld
   �����G�aanpassing aan groepsnormen. 
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M Invloed van referentiegroepen:
    F Voor consumentengedrag betekent dit sociali-
        satieproces o.a. wat wel en wat niet gekocht
        kan worden en hoe het te gebruiken.

    F vooral bij pubers is de invloed van
        referentiegroepen groot, zowel in normatief
        opzicht (voorgeschreven gedrag, regels,
        normen) als in expressief opzicht (jezelf zijn,
        anders zijn, zoeken naar acceptatie).
        Wat vrienden en vriendinnen doen is hier dus
        een belangrijke motivator.  
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M Diverse referentiegroepen:
    F op basis van de relatie die het individu kan
        hebben met verschillende groepen, worden wel
        de volgende groepen onderscheiden:
    ����G�primaire (gezin) en secundaire (club, vakbond)

            groepen
        G�formele (kerk, verenigingsbestuur) en informele
            (vrienden) groepen
        G�associatieve (Rotary) en disassociatieve
            (bepaalde voetbalsupporterclubs) groepen 
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M Referentiegroepen, soorten invloeden:
    F bij groepsinvloeden op het consumptiegedrag
        kunnen 3 soorten invloeden worden
        onderscheiden:
        G bandwagon-effect: hoe meer mensen uit de
            groep iets bezitten of doen, hoe groter de
            druk voor de achterblijvers;
        G veblen-effect: opvallende, demonstratieve 
            consumptie om een zekere status te
            verkrijgen (bv. in duurste outfit verschijnen
            op een ‘gewone’ party);
        G snob-effect: het zich superieur voelen qua
            kennis, afkomst, geld, enz. en de neus ophalen
            voor het gewone of voor het normale.  
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M Referentiegroep het gezin, gezinslevenscycli:
    F gezinslevencycli lopen verschillende stadia door,
        variërend van vrijgezellenfase, via gehuwd/
        samenwonend met/zonder kinderen tot
        weduwe/weduwnaar.

    F Elk stadium is in feite een marktsegment, 
        waarvan omvang en demografische ontwikke-
        lingen globaal bepaald kunnen worden.

    F Behoeften, koopmotieven, koopervaring en
        koopgewoonten verschillen per fase. 
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M Referentiegroep het gezin, koopgedrag:
    F het koopgedrag in een gezin wordt gekenmerkt
        door verschillende kooprollen: koper, beslisser,
        gebruiker, beïnvloeder, gatekeeper en betaler.
        Vaak vallen deze rollen samen in een en dezelfde
        persoon, bv. vader of moeder.

    F Typische vormen van gezinskoopgedrag:
        G dominant koopgedrag: man of vrouw beslist
            voor de gezamenlijke aankoop;
        G syncratisch koopgedrag: aankoop wordt
            gezamenlijk overlegd;
        G autonoom koopgedrag: voor de eigen aankoop
            wordt zelfstandig gehandeld.
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M Rol van opinieleiders:
    Aanvankelijk dacht men dat beïnvloeding alleen
    van massamedia voldoende effectief was:
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M Rol van opinieleiders:
    Later werd ontdekt dat zekere intermediaire 
    personen, bv. ‘BN-ers’, het effect van de
    communicatie kunnen versterken:
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M Rol van opinieleiders:
    Inmiddels wordt steeds meer gebruik gemaakt van
    een combinatie van beide communicatiemodellen:
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M Vormen van opinieleiderschap:
    F echt opinieleiderschap: mensen die echte
        experts, deskundigen of gebruikers zijn;
    F gesimuleerd opinieleiderschap: mensen die
        betaald krijgen om te doen alsof ze het weten,
        vaak beroemdheden, acteurs, e.d.;
    F gecreëerd opinieleiderschap: mensen die tot
        opinieleider worden gemaakt, bv. een
        fotogenieke topstudente op de covers van
        wervingsfolders;
    F slice of life: alledaagse gebruikers  -onbekenden
        voor het grote publiek-   die worden gecast en
        ingezet.
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M Opinieleiderschap, rollen:
    F Alhoewel het voor de hand ligt om innovators en
        early adopters (adoptiecategorieën van Rogers)
        als opinierleiders in te zetten, gaan sommige
        bedrijven een stap verder.
        Zo hanteert bijv. Sanoma Uitgevers een indeling
        van groepen op basis van hun toekomstige
        invloed op anderen.  Hierbij wordt uitgegaan
        van achtereenvolgens: futureshapers,
        futuremakers, today consumers, yesterday
        consumers en yesteryear consumers. 
        De futureshapers vormen hierbij de echte
        trendsetters voor morgen.
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M Digitale sociale netwerken:
    F sociale netwerken bestaan al zo lang als dat
        mensen samenwerken of een gezamenlijke
        interesse hebben.
        Tegenwoordig wordt met ‘sociaal netwerk’
        meestal de digitale variant daarvan bedoeld, bv.
        in de vorm van Facebook of LinkedIn.

    F Voor bijna elke interesse is wel een digitaal
        sociaal netwerk te vinden.
        Door al deze digitale verbanden zijn mensen (op
        het internet) per saldo nooit meer dan zo’n 6
        personen van elkaar verwijderd (”six degrees of
        separation”). 
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M Commerciële inzet van digitale sociale netwerken:
    F inmiddels zijn sociale netwerken zo gewoon
        geworden dat overheden, instellingen en
        ondernemingen deze sociale netwerken
        inpassen in hun marketingcommunicatie en
        andere commerciële activiteiten.
        Bekende toepassingsvormen:
        G crowdsourcing (bv. ideeën voor Lays chips);
        G crowdfunding (fondsen of financiering via
            social media);
        G viral marketing (grappige films, spelletjes e.d.
            om brand awareness te verkrijgen);
        G influencer marketing op het net (bv. Youtube);
        enz.
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M Van Web 1.0 naar Web 3.0 en verder:
    F Web 1.0 betrof het allereerste internet-netwerk
        voor en door speciaal getrainde IT-ers.
        Web 2.0 betrof het bekende wereldwijde
        internet-netwerk, WWW: the world wide web.
 
    F Inmiddels kan vrijwel iedereen 24/7 online zijn
        dankzij talloze server-centra en geavanceerde
        mobiele telefoontechnologie: Web 3.0.

    F De verwachting is dat dit zich alsmaar verder
        ontwikkelt, waarbij zoekmachines, netwerken,
        en zelfs kunstmatige intelligentie steeds meer
        geïntegreerd zullen worden.


