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Executive summary 

 Het fameuze crisisjaar 2009, blijft nog nazinderen bij de Belgen in 2010. Het moreel en de 

perceptie gaan er lichtjes op vooruit. De financiële situatie van de gezinnen lijkt minder 

verontrustend. Toch blijft voorzichtigheid geboden in de uitgavenpatronen. 

 De crisis zorgde voor een grondige verandering in de houding van consumenten. Vandaag 

willen de mensen “meer verantwoord” consumeren. De aankoop wordt opnieuw een 

doordachte en gerechtvaardigde daad die tegen de beste prijs wordt uitgevoerd. 

 De wens om te besparen op de courante consumptieproducten (voeding, dranken, onderhoud, 

…), vrijetijdsbestedingen (sport, vakanties …) of uitrustingen (bruin- en witgoed, tuin, kledij, PC 

…)., is nog meer uitgesproken in 2010 tegenover 2009. Toch stemmen de voorbije 

vaststellingen tot optimisme: in vergelijking met hun aankoopintenties, spendeerden in 2009 

meer consumenten dan verwacht budget aan vrijetijdsbestedingen of uitrustingen. 

 Voor courante consumptieproducten blijft de voorkeur van de Belg globaal genomen uitgaan 

naar A-merken of grote merken. Toch boeken de producten zonder merk (Carrefour n°1, Aldi, 

niet merkproducten bij LIDL…) jaar na jaar terreinwinst. De meest bedreigde merken zijn de 

merken met de zwakste merkentrouw. De merken moeten hun meerwaarde aantonen én 

communiceren om in de gunst van de consument te komen. 

 Ongeacht hun leeftijd of gezinssituatie (met of zonder kinderen bijvoorbeeld) komen de 

consumenten die het makkelijkst geld uitgeven uit de hogere sociale groepen. De crisis is voor 

deze groep minder een zorg; een gevoel van comfort laat hen toe om de toekomstige uitgaven 

positief tegemoet te zien. 

 De prijs is een doorslaggevende factor in het aankoopproces. Dat geldt ook voor de hogere 

sociale groepen en de „brand lovers‟ die bereid zijn meer geld te besteden. Promoties, 

kortingsbons en andere financiële voordelen vertegenwoordigen voor merken dan ook een 

doeltreffende strategie. Toch moeten merken op lange termijn ook mikken op een andere 

toegevoegde waarde om zich van elkaar te onderscheiden. En de koopkrachtige consument – 

sociale groepen 1 tot 4 - wil zich gerust laten overtuigen, indien de juiste argumenten worden 

gegeven; dit kan zowel gaan om specifieke productkenmerken, zoals de productsamenstelling, 

het gezondheidsaspect als merkwaarden of -beloften zoals milieu, ethiek, kennis, innovatie, 

enz. 

 Tot slot kunnen we stellen dat ook al zijn er verschuivingen opgetreden in de aspiraties van de 

consument, toch vergt de commerciële ontwikkeling van merken dezelfde aandacht: de merken 

moeten de juiste consument bereiken en hem de boodschap overbrengen die aan zijn 

verwachtingen beantwoordt.  
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Inleiding : Is de crisis achter de rug? 

 
Minder dan een jaar geleden bracht RMB haar 1ste FACT-studie uit. Deze studie belichtte het 
consumentengedrag in volle crisis en meer bepaald hoe de centen in de portemonnee zouden 
worden verdeeld over de verschillende type uitgaven. De crisis liet zich toen volop voelen bij de 
Belgen; ze toonden zich bezorgd over hun financiële situatie en waren niet echt gerust over de 
toekomst. Voorzichtigheid, terughoudendheid en een afwachtende houding kenmerkten het klimaat. 
Vandaag horen wij steeds vaker het woord economische heropleving vallen, ook al zijn de eerste 
tekenen hiervan nog bescheiden. Met haar nieuwe FACT-studie peilde RMB bij de consumenten1 
naar de evolutie van de percepties en aankoopintenties, ongeveer 1 jaar later. 
 
In 2010 gaan het moreel en algemene gevoel van de Belgen er niet erg op vooruit:  
- 38 % van de individuen denkt na vooraleer ze een euro uitgeven (42 % in 2009) 
- 39 % probeert wat geld opzij te zetten voor slechtere tijden (38 % in 2009) 
- 20 % is bang voor de toekomst (22 % in 2009) 

Wat de persoonlijke financiële situatie betreft, lijkt het terug iets beter te gaan: 
- 41 % van de individuen kunnen maandelijks wat geld sparen (tegenover 38 % in 2009)  

- 28 % geeft maandelijks geld uit aan vrijetijdsbesteding (tegenover 24 % in 2009) 

- 32 % komt moeilijk rond aan het einde van de maand (34 % in 2009)  

Kortom, er lijkt een positievere wind te waaien, maar deze trend verloopt zeer traag.  
 
 

 
Een meer bewustere vorm van consumptie! 

 
De crisis heeft volgens vele marketingexperts (organisatieadviesbureau Mc Kinsey, trendbureau 
Trendwatching.com, marktonderzoeksbureau Nielsen, communicatiebureau Euro RSCG, enz.) de 
perceptie en houding van individuen m.b.t. consumptie voorgoed veranderd. De consument van 
gisteren bestaat niet meer. Er volgt geen herneming van het consumptiepatroon zoals we dat de 
afgelopen jaren gekend hebben. Het gaat daarbij niet om een gebrek aan middelen, maar wel om 
het einde van een tijdperk.  

 
De crisis die we de afgelopen twee jaren meemaakten is meer dan een financiële crisis. Het is een 
maatschappelijke crisis, een crisis rond geloofwaardigheid. De consument stelt zich meer en meer 
vragen rond de hyperconsumptie, de maatschappij van alsmaar meer. De consumenten stellen hun 
levenswijze in vraag. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het feit dat ze steeds meer wens(t)en te 
consumeren en sommigen staan afkerig tegenover deze “overvloed”. Deze crisis met verschillende 
gezichten roept nieuwe reflexen op, en leidt tot een meer doordachte en bewuste consumptie. De 
debatten en discussies inzake ethiek en milieubescherming bevestigen deze nieuwe aspiraties. De 
veranderingen zullen bijgevolg nog voortduren na de crisis en lijken structureel van aard. De 
onbezorgde consument heeft plaats gemaakt voor een bedachtzame en verantwoordelijke 
consument die zich toespitst op het nuttige en essentiële. We zijn aanbeland in het tijdperk van de 
'smart shopping', de intelligente aankoop… De wil om te consumeren bestaat nog steeds, maar dan 
op een andere, “betere” manier. 

 

                                                 
1
 Enquête maart 2010; doelgroep = individuen 18-54 jaar (2.000 interviews); basis: nationaal. 
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It’s now trendy to be frugal & thrifty !

National universe ; 18-54 years ; May 2009 & March 2010 

49%

52%

55%

I pay much attention 
to promotions

I'm careful with my 
expenses

I regularly use 
coupons

Current purchases

Attitudes 2010 – Top 3

35%

38%

40%

I save on the extras

I often stay at home or I 
do things at home …

I avoid or I limit famous 
brands for clothes & …

Leisure activities & 

equipment

Attitudes 2010 – Top 3

Gezien het wereldwijde karakter van de crisis voelen de consumenten zich ook niet langer schuldig 
over de nieuwe manier van geld uitgeven: het is niet langer taboe om te stellen dat je op zoek bent 
naar koopjes of wilt besparen op extraatjes. Besparen is zelfs in de mode! Voor courante aankopen 
(voeding, drank, persoonlijke verzorging, onderhoud ….) maakt de helft van de Belgen gebruik van 
kortingsbons of promoties. Wat vrijetijdsbesteding betreft, vervangen 40 % van de individuen 
bepaalde uitstapjes door minder dure activiteiten thuis. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aankoopintenties in 2010 

 
Wat de FMCG (fast moving consumer goods) betreft, zijn de intenties nu duidelijker afgetekend 
tegenover 2009. De consument heeft het gevoel dat het mogelijk is om minder uit te geven en 
maakt daar ook werk van.  Voeding zou de minst getroffen sector moeten zijn. In 2009 leken de 
onderhouds- en wasproducten samen met de voeding stand te houden. Dit jaar is laatstgenoemde 
sector getroffen door de budgettaire restricties. Hygiëne en schoonheidsproducten is net als vorig 
jaar de sector met het grootste aantal consumenten die willen besparen. De sectoren met 
teruglopende budgetten zijn: 
- Voeding: 23 % (11 % in 2009) 

- Dranken: 28 % (16 % in 2009) 

- Onderhouds- en wasproducten: 28 % (12 % in 2009) 

- Hygiëne en schoonheidsproducten en beauty: 32 % (22 % in 2009) 
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Het gespendeerde budget voor vrijetijdsbesteding en uitrustingen getuigt ook van de wens om 
meer te besparen in 2010 dan in 2009. In vergelijking met vorig jaar noteert FACT belangrijke 
dalingen van de intenties, zowel op het vlak van het aantal kopers als inzake het totale uitgetrokken 
budget, met name bij diegenen die van plan zijn om in 2010 geld te blijven uitgeven.  
Enkele sectoren komen er beter uit:  
 Huisdieren en afgeleide producten: aantal fans is relatief stabiel en met weinig budgetdalingen  

 Reizen/trips/vakanties, restaurant, huis en tuin: bescheiden daling van het aantal Belgen dat 

bereid is om te besteden, met evenwel grote budgetdalingen  

 Ontspanning/welzijn en sport: belangrijke daling van het aantal aanhangers, met daarentegen 

een beperktere daling van de budgetten  

We moeten evenwel deze aankoopintenties voor 2010 relativeren. De vergelijking voor 2009 tussen 
de werkelijke uitgaven en de voorziene uitgaven toont aan dat de consument merkelijk minder 
streng is in zijn aankopen dan in zijn intenties. Ofwel kan de consument niet alles voorzien en kan 
hij feitelijk niet om sommige uitgaven heen. Ofwel overschat hij zijn mogelijkheden om zijn 
gewoontes te veranderen… De Belgen willen de knip op de beugel houden, maar de 
budgetdalingen zijn eerder ingegeven door eigen keuzes dan uit noodzaak.  
 
 Werkelijke 

uitgaven 
2008 

Intenties 
uitgaven 

2009 

Werkelijke 
uitgaven 

2009 

Intenties uitgaven 2010 

 Totaal 
Budget 
daling 

Gelijk 
budget 

Budget 
stijging 

WN 
 

VRIJETIJDS-
BESTEDING 

        

Reizen/trips/ 
vakanties 

81% 78% 86% 79% 27% 39% 7% 6% 

Restaurant 87% 82% 92% 82% 33% 43% 3% 3% 

Uitstapjes 70% 61% 79% 66% 24% 37% 1% 4% 

Sport 62% 56% 74% 64% 19% 39% 2% 4% 

Ontspanning & 
welzijn 

54% 46% 67% 54% 17% 30% 2% 5% 

PERSOONLIJKE 
UITRUSTING 

        

Kleding 99% 98% 99% 97% 37% 55% 3% 2% 

Pc, spelletjes, enz. 82% 73% 87% 76% 25% 44% 4% 3% 

Audio & hifi 74% 66% 84% 70% 26% 37% 3% 4% 

UITRUSTING 
HUIS 

        

Huis 86% 83% 89% 82% 25% 35% 17% 5% 

Tuin 76% 71% 79% 71% 24% 36% 7% 4% 

Huisdieren 60% 55% 62% 59% 11% 40% 2% 6% 

Klein elektro 74% 67% 85% 73% 23% 42% 2% 6% 

Groot elektro 59% 55% 76% 63% 18% 35% 4% 6% 

 
Bron: FACT; basis: nationaal; individuen 18-54 jaar 
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Trouw aan de grote FMCG-merken (fast moving consumer goods) 

 
In welke mate heeft deze onomkeerbare wijziging in het consumentenbewustzijn een invloed op de 
merken? Globaal genomen houden de grote merken goed stand: ze blijven redelijk in de lijn liggen 
ten opzichte van het afgelopen jaar.   
 
Geen bruuske bewegingen dus op dit gebied, eerder een langzaam proces. Want, ook al blijft de 
voorkeur voor A-merken groot, toch is er een lichte erosie ten voordele van producten zonder merk 
te bespeuren (Aldi, n°1 Carrefour, Lidl merkloze producten …): consumenten hebben goedkopere 
producten uitgeprobeerd en blijken er tevreden over te zijn. Het gevaar bestaat dus echt! De 
consumenten geven hiermee een signaal aan de fabrikanten. Als de toegevoegde waarde van de 
A-merken in vraag wordt gesteld is het hek van de dam.  

 
De voorbije 3 jaren ondervindt de sector hygiëne en schoonheidsproducten de sterkste druk van de 
goedkopere producten. In deze sector verloren de A-merken tussen 2008 en 2010 liefst 4 procent 
voorkeur. Zowel in 2009 als in 2010 zet de sector hygiëne en schoonheidsproducten de consument 
het meest aan om zijn uitgaven terug te schroeven. Er bestaat dus een correlatie met de 
achteruitgang van de merken in deze sector. De overtuiging en noodzaak lijkt een beetje zoek.  In 
de sector “voeding” houden de merken goed stand, met uitzondering van producten uit de „cooking 
aids‟ zoals bereide maaltijden, oliën, boter of margarine. 

 
Hoe de voorkeur van merken evolueert over tijd hangt rechtstreeks samen met de merkentrouw.  
Er is dus sprake van het gevaar van de neerwaartse spiraal. Eenmaal een merk in die spiraal 
geraakt, zakt het steeds dieper weg. De sectoren die het moeilijkst standhouden tegenover de 
generieke merken of distributiemerken zijn de merken met de laagste merkentrouw. Nemen we nu 
het voorbeeld van melk: in 2009 bedroeg de voorkeur voor grote merken nog 33 %, in vergelijking 
met een gemiddelde van 61 % voor de 40 grootste FMCG-productcategorieën. In 2010 daalde de 
voorkeur voor grote melkmerken met 10 %, in vergelijking met een gemiddelde daling van 3 % voor 
de 40 grootste FMCG-productcategorieën. Als niet sterk(er) geïnvesteerd wordt om de merkentrouw 
op te krikken is het duidelijk dat merken met merkvoorkeuren die gevoelig lager liggen dan het 
gemiddelde, ook veel meer dan gemiddeld onderhevig zijn aan de “erosie” van de merkvoorkeur. 
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-1,2%

-2,2%

-2,8%

-3,3%

-4,1%

-4,2%

-2,9%

Snacking

Food (total)

Drinks

Housecare

Hygiene & beauty

Cooking aids

Average 40 FMCG

Sectors : the biggest challenges ?

2008 2009

63%       61%     60%

83%       80%      79%

59%       56%      58%

67%       64%      63%

59%       57%      56%

54%       54%      50%

62%       62%      59%

Preference rate of A-brands  

National universe ; PRP 18-54 years ; base = total users ; May 2009 & March 2010 ; evolution in points 2010 vs 2008

2010

Evolution 

2010 vs 2008

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positief aankoopgedrag en bestedingspotentieel  

 
Een nieuw tijdperk is aangebroken voor de consumptie. Wil dat zeggen dat alle consumenten op 
dezelfde manier denken of handelen?  

 
De FACT-studie probeert de “post crisis consument” te omschrijven vanuit 5 verschillende 
invalshoeken en probeert de onderlinge verbanden bloot te leggen: 
- hoe positief hij zijn eigen financiële situatie inschat 

- hoe positief het gevoel is dat hij overhoudt aan de crisis  

- hoe groot zijn consumptie optimisme is  

- hoe groot zijn voorkeur is voor de grote FMCG-merken 

- hoe de intenties voor 2010 voor 4 categorieën zijn (courante producten, vrijetijdsbesteding 

en persoonlijke uitrusting als uitrusting huis in de ruime zin)  

 

Door al die inzichten met elkaar te vergelijken wordt een volledig profiel van de consument 
verkregen en kunnen verschillende doelgroepen worden onderkend, geïdentificeerd en beschreven. 
De drie eerste items (financiële situatie, percepties en aankoopgedrag) zijn aspecten die 
voorspellend zijn voor de andere meer actiegerichte niveaus. Een perceptie van comfort beïnvloedt 
de actie en laat keuzes toe.  Het is makkelijker om keuzes te maken als men de middelen heeft 
natuurlijk. 

 
Van alle onderzochte socio-demografische criteria (leeftijd en geslacht van het individu, type gezin, 
enz.) is de meest onderscheidende factor die van de sociale groep, wat niet verwonderlijk is. Het is 
echter wel zo dat de kloof wel héél groot blijkt te zijn. De sociale groep geeft een indicatie van het 
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70

80

90

100

110

120

Positive 
financial 
situation

Positive 
feelings

Positive 
attitudes

Preference 
rate of      

A-brands

Current 
purchases

Leisure Personal 
equip.

Household 
equip.

SG 1-4 SG 5-8

Social groups : completely different consumers !

National universe ; 18-54 years (A-brands = PRP 18-54 years) ; March 2010 

Buying intentions = similar expenses

100

Comfort Purchases Expenses

“vermogen en aldus de koopkracht” van een gezin. De hoogste sociale groepen, zijnde die van 1 tot 
4 zijn de meest koopkrachtige groepen. Zij vertonen dan ook een totaal verschillend gedragsprofiel 
t.o.v. de lagere sociale groepen 5 tot 8. 
 
Beiden groepen verschillen fundamenteel in de manier waarop ze de huidige als toekomstige 
uitgaven benaderen. De groepen 1 tot 4 hebben meer middelen en (dus) meer vertrouwen, en dat 
uit zich meteen in een consumptie optimisme en een positieve consumptie intentie. Of het nu gaat 
om courante aankopen, vrijetijdsbesteding of uitrusting: de perspectieven voor behoud of groei van 
de omzet in de betrokken sector moeten wel degelijk rekening houden met de opportuniteiten die 
deze doelgroep kunnen betekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op grafiek, betekent boven de 100, dat de beschreven consumentengroep meer dan gemiddeld 
zich daar situeert. 
 
 

 
Motivaties en aankoopbeslissingen 

 
Er zijn tal van strategieën om de consument te overtuigen en aan zich te binden. Kwaliteit is het 
eerste criterium dat in de aankoopbeslissing een rol speelt. De crisis heeft als katalysator gewerkt, 
waardoor de verwachtingen en eisen m.b.t. kwaliteit toegenomen zijn. Voor de courante aankopen 
is slechts 7 % van de Belgen bereid om een mindere kwaliteit te aanvaarden als dat een verschil 
uitmaakt in hun portemonnee. Voor uitrustingen verkiezen slechts 16 % van de individuen 
goedkopere toestellen met kortere levensduur dan omgekeerd. 
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De prijs is ook een bepalende factor bij de aankoop. Zoals hierboven vermeld, zijn heel wat 
consumenten vandaag de dag uit op een koopje of slimme aankoop… Bij meer dan de helft van de 
Belgen betekent die zoektocht naar een koopje dat ze gebruik maken van promoties (57 %) en 
kortingsbons (51 %). 
 
De prijsgevoeligheid spaart ook de „brand lovers‟ (de fans van de grote merken) niet! Dat een 
consument A-merken verkiest boven generieke merken of distributiemerken sluit niet uit dat hij 
goedkopere producten wenst aan te kopen. Het aandeel consumenten dat binnen de doelgroep 
„brand lovers‟ op de prijs let, bedraagt 67 % en is als volgt samengesteld: 

 
- 13 % ‘promo shoppers’: „brand lovers‟ die van het ene grote merk op het andere 

overschakelen naargelang de promoties op het moment van aankoop  

- 35 % ‘good deal shoppers’: „brand lovers‟ die trouw blijven aan hun favoriete grote merken 

en die zo vaak mogelijk proberen aan te kopen als ze in promotie zijn 

- 5 % ‘shop hunters’: „brand lovers‟ die trouw blijven aan hun favoriete merken en hiervoor 

minder dure winkels bezoeken  

- 14 % ‘price hunters’: „brand lovers‟ die trouw blijven aan hun favoriete merken en hiervoor 

minder dure winkels bezoeken in combinatie met aankopen in promotie 

Voor fabrikanten kan een prijsactie dus doeltreffend zijn op korte termijn (ook al zet ze de marges 
scherp onder druk). De merken moeten evenwel op lange termijn een meer doordachte boodschap 
overbrengen. Het volstaat niet om de nieuwe consumentenverwachtingen alleen maar op te vangen 
met prijsdalingen; de strijd om de laagste prijs maakt het de merken moeilijk om zich te 
onderscheiden.  

 
Behalve prijs spelen bepaalde productgebonden kenmerken een belangrijke rol voor de consument. 
De nieuwigheid en originaliteit zijn bijzaak. Doordat ze teruggrijpen naar de essentie en eenvoud 
zijn er vandaag steeds meer Belgen (56 %) die belang hechten aan de praktische en functionele 
aspecten van het product. En meer dan 40 % van de consumenten schenkt aandacht aan de 
samenstelling van de producten. 

 
Het merkimago, zijn engagement ten opzichte van de maatschappij en de consument laten evenmin 
de Belgen onverschillig. Bijna 40 % van de individuen is bereid om meer te betalen voor „duurzame‟ 
of milieuvriendelijke producten. Iets meer dan 30 % is geneigd om meer te betalen voor producten 
van sociaal verantwoordelijke fabrikanten (respect voor de arbeidsvoorwaarden,…). 

 
Dankzij de vergelijking die steunt op alle inzichten m.b.t. motivaties, kan de adverteerder de juiste 
boodschap kiezen naargelang de doelgroep tot wie hij zich richt.  
 
Eens te meer blijkt uit de analyse van de sociale groepen dat de consumenten er volstrekt 
verschillende motivaties op na houden. De hogere sociale groepen kopen meer grote merken en 
geven meer geld uit. Bijgevolg hebben ze meer interesse voor de promoties en kortingsbons dan de 
groepen 5 tot 8 die zich meteen op de goedkopere producten storten. Voor het overige geldt dat 
hoe meer de boodschap het imago aanprijst, hoe meer ze een nieuw concept of progressieve 
aanpak voorstaat, des te groter wordt de kloof tussen de sociale groepen 1-4 en de groepen 5-8. De 
groepen 1-4 zijn het meest geneigd om nieuwe levensstijlen te promoten en aan te nemen en dus 
producten met hogere marges van fabrikanten te kopen.  
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Conclusies 

 
De crisis zorgde voor diepgaande wijzigingen in de manier van consumeren. De wil om te 
consumeren is niet verdwenen maar het individu herbekijkt zijn aankoopmotivaties. De merken 
moeten zich aanpassen aan nieuwe normen, en aantonen dat ze deel uitmaken van de 
levenskwaliteit en een niet te evenaren garantie belichamen.  

 
Globaal genomen gaat de voorkeur van de Belgen nog steeds uit naar de grote merken eerder dan 
naar generieke merken of distributiemerken. Toch moeten de fabrikanten waakzaam blijven en hun 
toegevoegde waarde promoten om te beletten dat de merkentrouw van de consumenten verder 
afbrokkelt.  

 
Wat de crisis en de nasleep ervan betreft, is het plaatje niet zo somber… De consumenten tonen 
zich afwachtend en een beetje afkerig tegenover uitgaven. Aan het einde van de rit stellen we een 
belangrijke kloof vast tussen de aankoopintenties en de werkelijk gedane aankopen. Het gevaar 
komt eerder van de daling van de gespendeerde budgetten. De consumenten met de grootste 
financiële middelen hebben ook hun overtuigingen. We vinden ze hoofdzakelijk terug bij de hogere 
sociale groepen. Een aangepaste communicatie van het merk zal die consumenten toelaten om 
keuzes te maken. 
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De uitdaging bestaat er vandaag in om te beletten dat de kloof tussen aankoopintenties en 
werkelijke aankopen niet groter wordt. De “verantwoorde” consumptie moet dus ook “slim” worden 
aangewakkerd. 
 
Verder wordt het cruciaal om keuzes te maken. Prijsstrategieën zijn op korte termijn doeltreffend, 
maar zijn ontoereikend op het vlak van merkdifferentiatie. Daarenboven zetten dergelijke acties de 
marges heel erg onder druk. Dubieuze van het verhaal is dat het daarenboven “vermogende of 
koopkrachtige” gezinnen, die hier verzot op zijn. 
 
Het is nog gekker als men weet dat deze zelfde “vermogende of koopkrachtige” gezinnen zijn bereid 
meer te betalen voor producten en merken die “waarde” verzekeren en belichten. De kwaliteit, de 
samenstelling van de producten, hun praktische aspect, enz. zijn zaken die heel sterk aanslaan 
vandaag de dag. Ook het „milieu‟ aspect is een factor die voorkeur en merkentrouw beïnvloedt. 
 
Het is bijgevolg van cruciaal belang dat fabrikanten deze koopkrachtige doelgroep niet uit het oog 
verliezen in het opstellen van hun communicatieplan en dat daarenboven de “verantwoorde” 
argumenten goed en geloofwaardig in de verf worden gezet.  
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Bijlage 1: de FACT-onderzoek van RMB 

Beschrijving van het onderzoek: 

FACT werd in 2009 gelanceerd en biedt adverteerders en mediabureaus een schat aan relevante 

informatie over consumentengedrag en de evolutie ervan. De enquêtes richten zich op de actualiteit 

of op specifieke thema‟s die communicatiestrategen interesseren  

 

Methodologie: 

 Periodieke enquêtes (3 tot 4 keer per jaar) 

 Online enquêtes (vragenlijst wordt door ondervraagde zelf ingevuld op het internet) 

 Nationale enquêtes (Noord en Zuid) 

 Instituut: Ant Research (Brussel)  

 Doelgroepen uit de reclamemarkt: VVA 18-54 jaar of Totaal 18-54 jaar 

 Interviews: 1.000 of 2.000 gemiddeld per enquêtegolf 

 Weging:  

1. referentie = CIM Plurimedia-Producten (strategische studie) 

2. op gecombineerde criteria: taal (2) X geslacht (2) X leeftijd (18-34 en 35-54), hetzij 8 

cellen 

 Gegevens op aanvraag beschikbaar voor de reclamemarkt (analysesoftware SPSS) 

Doelstellingen: 

 FACT levert cijfers en volkomen nieuwe inzichten die andere bestaande data of bronnen 

vervolledigen.  

 Ondanks de crisis investeert RMB in tools die een beter inzicht verschaffen in de 

problematiek van haar klanten. Deze vernieuwende aanpak voor een regie breekt met de 

traditionele defensieve studies die regies voor hun media in portefeuille uitbrachten. 

 FACT vertaalt de ambitie van RMB om samen met alle andere marktspelers intelligentere 

communicatie-oplossingen en meer doeltreffende strategieën na te streven. Met behulp van 

haar expertise wil RMB bruggen slaan met haar klanten.  

 FACT staat ook de komende jaren op de agenda bij RMB. Het is een initiatief op lange 

termijn dat een duurzame ontwikkeling betekent op het vlak van relaties en diensten.  
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Bijlage 2 : VRAGENLIJST CONSUMPTIE INTENTIES 

 

VRAAG 1 
Men spreekt de laatste maanden over de crisis die ons treft. 
We zouden graag weten wat dit veranderd heeft voor u / voor uw gezin. 
Hieronder volgen een aantal uitspraken. 
Wat betreft uw economische/financiële situatie?  
Met welke van onderstaande uitspraken gaat u akkoord? 
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK 

 
1 Ik/wij zijn bang voor jobverlies in het gezin 1 

2 Ik/wij zijn bang voor de toekomst 2 

3 Ik/wij draaien een Euro meerder keren om vooraleer hem uit te geven 3 

4 Ik/wij proberen geld opzij te zetten voor slechtere tijden 4 

5 Ik/wij zijn verplicht om dingen op krediet te kopen 5 

6 Ik/wij werken heel hard voor onze boterham 6 

 
 
 
VRAAG 2 
Wat betreft uw aankoopgedrag van courante boodschappen (voeding, drank, verzorgings- en 
onderhoudsproducten …)? 
Met welke van onderstaande uitspraken gaat u akkoord? 
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK 

 
1 Ik/wij zijn voorzichtig met de uitgaven 1 

2 Ik/wij houden goed bij wat we uitgeven 2 

3 Ik/wij letten heel sterk op promoties  3 

4 Ik/wij groeperen onze aankopen om zo minder vaak te moeten gaan winkelen 4 

5 Ik/wij gaan naar winkels kortbij om benzine te besparen 5 

6 Ik/wij kiezen heel vaak voor winkelmerken (Delhaize, Delhaize 365, Carrefour, 
Cora, …) 

6 

7 Ik/wij kopen veel van de basisproducten bij harddiscounters (Lidl, Aldi, Leader 
Price, …)  

7 

8 Ik/wij leveren in op kwaliteit als dit scheelt in de geldbeugel  8 

9 Ik/wij zoeken zoveel mogelijk naar goedkope producten  9 

10 Ik/ wij gebruiken vaak kortingsbonnen 10 

11 Ik/wij kopen vaak grote merken maar ik/wij gaan naar winkels die goedkoper zijn 
(softdiscounters zoals Colruyt, Profi, Intermarché, …) 

11 

 
 
 
VRAAG 3 
Wat betreft uw vrije tijd, ontspanning, vakanties?  
Met welke van onderstaande uitspraken gaat u akkoord? 
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK 
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1 Ik/wij besparen op de extraatjes 1 

2 Ik/wij beknibbelen niet op een avondje uit (restaurant, bar, cinema, theater …) 2 

3 Ik/wij blijven vaak thuis of doen dingen thuis, omdat dit ons goedkoper uitkomt 3 

4 Ik/wij beperken de betalende hobbies 4 

5 Ik/wij vermijden of beperken de aankoop van grote merken voor kledij en 
schoeisel 

5 

6 Ik/wij kiezen vaak dingen die goedkoper zijn, ook al gaan ze minder lang mee 6 

7 Ik/wij rijden regelmatig vele kilometers om, om ons profijt te doen 7 

8 Ik/wij verkiezen minder aan te kopen, eerder dan te moeten inboeten op kwaliteit 8 

9 Ik/wij geven met plezier geld uit voor wat zelfverwennerij (sauna, massage, 
lichaamsverzorging…) 

9 

10 Ik/wij verwennen onszelf graag al shoppend 10 

11 Ik/wij kunnen ons dure vakanties moeilijk permitteren 11 

12 Ik/wij verkiezen dagtrips boven langere vakanties 12 

13 Ik/wij proberen ons geluk uit met kansspelen (lotto, krasbiljetten …) 13 

 
 
  

VRAAG 4a 
We gaan het nu even hebben over een reeks van uitgaven (inclusief sparen) in uw gezin. Hoe ziet u 
uw uitgaven “per onderdeel”, evolueren in 2010 t.o.v. 2009? 
EEN ANTWOORD MOGELIJK (PER LIJN)  
 
 

 
Courante boodschappen  

 
Niet van 

toepassing : 
geen uitgaves 

in 2009 

 
Erop proberen 
te besparen 
(goedkopere 

opties) 
 

 
Identiek 
houden 

 
Hoogstwaar-

schijnlijk meer 
uitgeven (of 
investeren) 

 
Geen enkele 

uitgave 
meer 

Voeding 9 1 2 3 4 

Dranken 9 1 2 3 4 

Was- en onderhoudsproducten 9 1 2 3 4 

Verzorgings-of schoonheidsproducten 9 1 2 3 4 

      

 
Vrije tijd & ontspanning  

 
Niet van 

toepassing : 
geen uitgaves 

in 2009 

 
Erop proberen 
te besparen 
(goedkopere 

opties) 
 

 
Identiek 
houden 

 
Hoogstwaar-

schijnlijk meer 
uitgeven (of 
investeren) 

 
Geen enkele 

uitgave 
meer 

Reizen/trips/vakanties 9 1 2 3 4 

Restaurant 9 1 2 3 4 

Uitgaan (bar, discotheek, bioscoop, 
concerten, festival, …) 

9 1 2 3 4 

Kledij of schoeisel 9 1 2 3 4 

Huis en toebehoren (werken, renovatie, 
inrichting, decoratie …) 

9 1 2 3 4 

Huisdieren 9 1 2 3 4 

Tuin en toebehoren 9 1 2 3 4 

Zelfverwennerij (sauna, relaxatie, 
lichaamsverzorging…) 

9 1 2 3 4 

Computer, surf en spelletjes 9 1 2 3 4 

Audio en hifi (inclusief aankoop DVD, 
CD‟s,…) 

9 1 2 3 4 
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VRAAG 4b 
In welke van onderstaande “uitgaven/activiteiten” denkt u in 2010 wel te investeren? 
MEERDERE ANTWOORD MOGELIJK  
 
 

 
Courante boodschappen  
 

 
2010 

Voeding  

Dranken  

Was- en onderhoudsproducten  

Verzorgings-of schoonheidsproducten  

  

 
Vrije tijd & ontspanning  
 

 
2010 

 

Reizen/trips/vakanties  

Restaurant  

Uitgaan (bar, discotheek, bioscoop, concerten, festival, …)  

Kledij of schoeisel  

Huis en toebehoren (werken, renovatie, inrichting, decoratie …)  

Huisdieren  

Tuin en toebehoren  

Zelfverwennerij (sauna, relaxatie, lichaamsverzorging…)  

Computer, surf en spelletjes  

Audio en hifi (inclusief aankoop DVD, CD‟s,…)  

Telecommunicatie (toestellen zoals GSM, I-Phone, enz + 
verbindingskosten 

 

Sport (betalende hobbies, materiaal tot manifestaties)  

Grote toestellen : wasmachine, vaatwasser,   

Kleine toestellen : koffiezet, fruitpers, mixer …  

 

 
 
VRAAG 5 
Welke van onderstaande uitspraken omschrijft het best de situatie van uw gezin? 
U krijgt steeds twee extremen voorgeschoteld. 
U kunt de schaal gebruiken om uw antwoord te nuanceren. 
EEN ANTWOORD MOGELIJK (PER LIJN)  

 

Télécommunicatie (toestellen zoals 
GSM, I-Phone, enz + verbindingskosten 

9 1 2 3 4 

Sport (betalende hobbies, materiaal tot 
manifestaties) 

9 1 2 3 4 

Grote toestellen : wasmachine, 
vaatwasser,  

9 1 2 3 4 

Kleine toestellen : koffiezet, fruitpers, 
mixer … 

9 1 2 3 4 
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  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

1 Wij hebben het moeilijk om de maand 
door te komen 

       We komen elke maand royaal rond  

2 We kunnen niets meer sparen of 
beleggen 

       We steken elke maand een aardig centje 
opzij  

3 We hebben financieel onze extraatjes 
duidelijk moeten terugschroeven  

       We geven elke maand nogal wat geld uit 
om onszelf te verwennen  
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Bijlage 3 : VRAGENLIJST SPECIFIEK « FMCG »  

 
 
LISTE CATEGORIES FMCG 
 
1 Voeding in blik of bokalen 

2 Gekochte diepvriesproducten of kant-en-klare maaltijden 

3 Chips 

4 Gesuikerde koekjes 

5 Candy bars 

6 Snoep (andere dan candy bars) 

7 Chocolade in reep of tablet 

8 Ontbijtgranen 

9 Kaas (van smeerkaas tot harde kazen)  

10 Yoghurt (natuur als fruit, van vast tot drinkbaar) 

11 Melk  

12 Ijs, sorbets en frisco 

13 Kant en klare desserts 

14 Olie, boter voor bakken of smeren (margarine/minarine) 

15 Kant en klare koude sauzen of vinaigrettes 

16 Koffie 

17 Mineraalwater plat 

18 Energetische dranken  

19 Cola 

20 Limonades bruisend 

21 Fruitsap 

22 Bier, type pils 

23 Speciale bieren 

24 Wasproducten (vloeibaar, poeder of tabletten) 

25 Ontvlekker voor de was 

26 Schoonmaakproduct voor toilet 

27 Vaatwasproducten 

28 Schoonmaakproducten 

29 Vitamines of versterkende middelen 

30 Probiotische drankjes of gezondheidsdrankjes 

31 Confituur/jam 

32 Shampoo, conditioner of balsem 

33 Lak, spray, mousse of coifferende spray 

34 Gezichtsverzorging (peeling, dag- en nachtcrèmes, crème voor rond de ogen …) 

35 Lichaamsverzorging (reinigingscrème of –melk ...) 

36 Zeep of douchegel 

37 Deodorant 

38 Tandpasta of mondverzorgende producten 

39 Toilet of keukenpapier 

40 Papieren zakdoekjes 
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VRAAG 1 
Kunt u voor elk van onderstaande categorieën van producten aanduiden naar waar uw voorkeur 
vandaag over het algemeen naar uit gaat ? 
EEN ANTWOORD MOGELIJK PER LIJN  
 
HELPFUNCTIE POP-UP:  
1. Groot merk: Dove, Dreft, Danone,… 
2. Winkelmerk: Delhaize, 365 (Delhaize), Carrefour, Cora, Everyday (Colruyt) ... 
3. Producten zonder merk: Nummer 1 (Carrefour) of merken in Aldi, Lidl, Leader Price… die geen grote 

merken zijn  
 
  Groot 

merk 
Winkel-
merk  

Product 
zonder 
merk 

Niet van toepassing : 
 wij verbruiken/gebruiken 

dit type product niet 

1 … 1 2 3 4 

 
 
 
FILTER CODE 1 IN VRAAG 1  
VRAAG 2 
Voor elk van onderstaande categorieën van producten, welke van onderstaande uitspraken typeert 
u het best? 
EEN ANTWOORD MOGELIJK (PER LIJN)  

 
  Ik blijf eerder 

trouw aan mijn voorkeurmerk  
Ik verander regelmatig van 

merk om te proberen 
Ik verander van merk in 
functie van de promoties 

1 … 1 2 3 

 
 
 
FILTER CODE 1 IN VRAAG 2 
VRAAG 3 
Voor elk van onderstaande categorieën van producten, welke van onderstaande uitspraken typeert 
u het best? 
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK  
 
  Ik probeer de 

aankopen van mijn 
voorkeurmerk zoveel 

mogelijk af te stemmen 
op de promoties 

Ik ga actief op zoek 
naar de winkel met de 

beste prijs 

Geen van vorige twee 
uitspraken is van 

toepassing op mijn 
situatie 

1 … 1 2 3 
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VRAAG 4 
Welke van onderstaande uitspraken omschrijft het best uw aankoopgedrag. 
U krijgt steeds twee extremen voorgeschoteld. 
U kunt de schaal gebruiken om uw antwoord te nuanceren. 
EEN ANTWOORD MOGELIJK PER UITSPRAAK 

 
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

1 Ik zoek altijd producten in promotie         Ik let niet op de promoties in de winkel 

2 Ik ben bereid om meer te betalen voor 
duurzame producten (zuiniger 
omgaan met de aarde) 

       Ik vind al de heisa die gemaakt wordt rond 
duurzame ontwikkeling gewoon het 

zoveelste mode fenomeen 

3 Ik ben bereid om meer te betalen voor 
producten van bedrijven die sociaal 
verantwoordelijk zijn 

       Ik ben niet gevoelig voor de sociaal 
verantwoordelijke reputatie van bedrijven 

4 Ik ga producten die ik heel goed vind 
actief aanbevelen aan kennissen en 
diegene die ik niet goed vind afraden 

       Ik wil mensen niet lastig vallen met mijn 
goede of slechte ervaringen met 

producten 

5 Ik zoek zo veel mogelijk de 
goedkoopste producten 

       Ik ben heel kritisch t.o.v. goedkope 
producten, daar ze vaak minder 

kwaliteitsvol zijn 

6 Ik ben zeer begaan met de 
samenstelling van de producten die ik 
koop en bekijk die aandachtig 

       Ik koop producten zonder in detail te 
kijken naar de samenstelling, de 

ingrediënten 

7 Ik ben een fervente verzamelaar van 
kortingsbonnen en doe zoveel 
mogelijk mee aan wedstrijden en 
acties  

       Ik heb noch de tijd, noch de zin om me 
bezig the houden met het verzamelen van 

kortingsbonnen of om mee te doen met 
speciale acties of wedstrijden 

8 Ik ben bereid om meer te betalen voor 
producten die de gezondheid 
bevorderen (bioproducten, natuurlijke 
ingrediënten of toegevoegde 
ingrediënten zoals vitamines, vezels, 
mineralen, onverzadigde vetzuren 
Omega 3 of 6, enz) 

       De consumptie van producten die de 
gezondheid bevorderen is gewoon een 

bijkomend verkoopsargument  

9 Ik koop liever grote merken want zij 
investeren meer in de innovatie van 
hun producten  

       Ik heb geen bijzondere interesse in al 
deze nieuwigheden 

10 Ik koop liever grote merken want zij 
beschikken over meer knowhow en 
ervaring in de vervaardiging van 
producten 

       Ik heb evenveel vertrouwen in de 
knowhow en de ervaring van 

winkelmerken wat de vervaardiging van 
producten betreft  

11 Ik ben aangetrokken door producten 
die verrassen door bijvoorbeeld de 
gebruikte ingrediënten, door een 
grappige of vernieuwende vorm van 
verpakking… 

       Ik let vooral op het praktische en 
functionele aspect van producten 

 

12 Ik luister vaak naar de raadgevingen 
uit mijn omgeving voor mijn 
merkkeuze. 

       In functie van mijn persoonlijke ervaring, 
beslis ik meestal zelf over het merk dat ik 

wil kopen  

 
 


